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ΓσΟΗΑΚΙῈΚΒ ΚΒΙΓΟΓΗΔΕΚΡ ΜΨΙΠΙ.ΓΑΜΡ ΑΜ. 

ῬΡΕΟΕΈΘΘΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΘΟΕΕἘΞΕΚ ΤΑΝΟΌΑΘΕ ΑΝῸ ὩΧΨΤΕΒΑΤΌΞΚΕ 

ΓΑΚΕ ΕΟΒΕΒΥ ὈΝΙΝΕΆΒΙΤΥ 

{ » 3 ᾿ 3 Ψ᾿ ,ὔ 3 Ἂν ΡῚ - 7 “ 
Η μὲν ἀρετὴ ἐν ἔργοις δήπου ἐστίν, οἷον ἐν τῷ δίκαια πράττειν καὶ 

σοφὰ καὶ ἀνδρεῖα. ---- Φ[67 10 27,2165, 70. 
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Οοῤγγέρλέ, 1562, 

ΒΥ ΤΟΗΝ ΑἸ ΚΥΝ. 

ΤΥΝΙΨΕΕΞΙΤΥ ῬΈΕΘΘ: 

ΤΟῊΗΝ ὝΊΠΞΟΝ ΑΝῸ 50Ν, ΟΑΜΒΕΙΡΟΘΕ. 



ΤΟ 

ΜΥ ΒΕΟΤΉΕΒ, 

ΤῊΝ Εν. ΤΗΕΟΌΟΞΚΕ ΒΒ. ΝΙΠΊΙΑΜΡ, 

ΑΒ5.Α ΒΙΙΘῊΤ ΤΟΚῈΝ ΟΕ ἹΝΕΧΡΕΈΒΒΙΒΙῈ ἘΕΘΑΚΡ, 

τη θστξ 

5 ΑἘΕΒΕΟΤΙΟΝΑΊΤΕΙΤΥ ἸΝΘΟΞΒΙΒΕΞΏ. 





ΡΚΕΝΑΟΒ. 

ΤῊΕ ἰοχὶ οὗ [15 δἀϊοῃ 15 ἴῃ [Π6 τηδίῃ [ῃδὲ οἵ Θοιωσζηθυτοαί. 

ὙγΏετα ὨΪ5 οιηθηἀαϊοηβ, μονενϑῦ, βεευηθα ὉΠΠΚΘΙΥ ΟΥ̓ ἀγα ϑο- 

8016, [ῃ6Υ ἢᾶνα βδεῃ ἀϊβοατᾶβα ἴοσ [πῸ οὐ ΠΔΤΥ τεδάϊηρ, ΟΥὁἨ ἴῸγ 

[μδ΄ οὗ 7δοοῦι οὐ ἘσΖζβοθθ, (δῖ 5 νδίᾳδθ]α τεδαϊηρθ Πᾶνα 

ῬΘΘη σοῃϑίδ ΠΥ οοηϑαϊ τε. Αἰθηοη 15 οδ]]6α ἴῃ [ῃ6 Νοίββ ἴο 

[26 τότ πηροτγίϑηϊ ναι] 008. 

ΤῊΘ σθῃσσδὶ Τηϊτοἀποιίοῃ μα5 θθβῃ πηϑᾶς Ἰοῃρ' δηά ΕΠ], οὗ βεΐ 

ῬΌΓΡοΟΘΘ. [{ 15 ὈΕΠονεα [δὶ [Π6 βίας 5 Ἰηϊογαϑὶ δηα δηΐῃι- 

5]Δ5ΤῺῚ 1Π 8ῃ ΔΌΪΓΠΟΥ δὲ “αϊοκοηξα ὈΥ Κηονίηρ δροῦΐ ἢ]5 ῬΘΙΒΟΉΔ] 

ΔΗ ΠΠΓΟΓΑΤΥ ἰδίου, δῃᾷᾶ ὈΥ υπάἀοιβίδησίηρ [6 σοΟη ΟΠ 5 ὉΠ ΕΓ 

Μ ΐοἢ με ντοίε δηά {μὲ ῬύΡοβα οἵ ἢὶ5 νυϊηρθ. 950 {π||6 1ὴ 

[ῃ6 σο]]αρα οὐστσυ]ατη ὈΠηρθ [)6 βἰααδηΐ Ἰηΐο σοηηθοῦοῃ ΜΠ 

τῇς βεοοῃα σξδηίατν οἵ οὐἱ εἴτα [ῃδ΄ 1 νγὰ5 [61 ὨδΟΘϑθαγΥ ἴο ατν 61] 

ΤΏΟΓΘ δ ἰδηρίῃ ὑροῇ [6 οἤαγδοίουβίοβ οὗ ἰῃ6 τηθ5 (ῃδη΄ τηϊρῃϊ 

οΟἰβευνίθα ἤδνε Ῥθθη ἀδεειηθά δαν!βαθ 6. 

ΤῊΘ ΘΡθοῖδὶ Τηϊτοἀάποοηβ ἴο {π6 ϑδνεῦαὶ βεἸθοοηβ 11}, 1 

15 ὨΟΡΕΩ͂, Ρε ἰουμά ἀβεῖπ] ἴῃ ρυϊηρ [ῃ6 βεααθηΐϊ 1 ϑυταρδίῃνυ 

ὙΠ [Π6 ϑυιτουηάίηρϑ δηα [6 οδ]εοὶ οὗ [πε Ρίεοβ, δηᾷ ἴῃ βαπια- 
ἸαϊἸηρ᾽ Ὠϊ5 ΟὐΤ ΒΥ ἴο τλᾶῖκα ἴἰῃ6 δοσαδίηΐδηοε οὗ (ῃ6 ρίεος 1561} 

ΤῊΘ τὐυπηϊηρ᾽ ΒΌΓΏΤΩΊΔΙΙΘ5. ἸΏ ΘΥΞΡΕΥΒΕα ἰΠγουρΡἢ [86 Νοίθϑθ ἅΓ6 

ἀεβιρτιεα ἴο σομίραΐα ἴο [Π15 βϑαῖὴς εηά. 



νἹ ῬὌΦΕΖΑ͂ΓΕ, 

ἼΠ6 Νοίθϑ ΤΥ 5661} ταί  ΔΙΏΡ]6 ἴο 5016 ; Ὀαΐ [Π6Υ ἢδνε 

ὈδΘη ἰη θη ΠΟΏΔΙΠΥ 50 πηϑάθ, δ5 1 15 ἱβουρῃϊ (πᾶὶ Τλιοίδη ψ1}} 

Ὅ6 υϑϑα ΕΘΒΡΘΟΙΑΙΥ [ῸΓ τὰρ!α τεδαϊηρ, --τ ἃ Ῥυγροβθα ἴοσ ΜΏ]Οἢ 

[ῃ6 58 δηά 50] οἰ-πηδίζοῦ οὐἁὨ ἢ5. ψτηρβ ρεου ιν δὲ Πΐτα, 

Οταχητηδίίοδὶ ἀπ που]65 μᾶνα Ῥεθῃ δχρίαϊηθα, σι σορΙοι5 

τοίδιθησος ἰο ἴῃ6 βἰϑῃμάαδζα ρυϑιητηδῖβ. . Αἰἰβηοη ἰ σΟΠΒΙΔΓΥ 

οΔ]16α το: ρῬβου δῦ Τλιοίδηϊς οοηῃϑβίσαοοηβ δηα ψογάβ, δηά ἰὼ 

ΟἴμεῚ ἰαϊα ἀϑᾶρεθ. Ε]ϑίοσιοδὶ, δυο ϑθο] ορίοδὶ, ΡΠ Π]ΟϑορἢΪοδὶ, δηά 

ΤΥ ΒοΪορίοαὶ ααθϑοηβ ἤᾶνα ὈΘΘῺ βισοϊηον ἀἰβοι5564, ψ ἢ 

τοίδσθησθα ἰὼ ἴῃ6 οΥἹρίη4] δυϊπου65. οὐ δυϊῃογιαἴνε τα θτῃ 

τραϊῖθθ5. Βοίθγθησθϑ ἴο οἴδεῖβ οἵ [λιοϊδη 5 Ὑ ΈΠΏρ ηοΐ ΟυΠ4 

ἴῺ τῃ15 νοϊστης ἤᾶγε Ῥεξβη δρυπάδηϊγυ δαἀάθα, ϑβηΐεησεβ, 5]:ρ16 

ΕΧΡΥΙΘΒΘΙΟΏ5, Δη64 ψγογβ ἤανα Ὀεβη οἴδβη ἰγδηβίαϊβα, Τί ἢὰ5 Ῥεξϑῃ 

αἰϊετηρίβα [ἢ ΘἜΥΘΙΥ͂ οᾶ886 ἴο τηᾶκα [ῃ6 τϑηαϑγηηρ ρογίθοιυ δοοὺ- 

ταῖθ, δῃα δἱ τῃ6 ϑάῖὴθ {πὸ ἴο ραΐ ἰξ ἴῃ σοτθοὶ δηά ἰάἀϊοτηδίς 

ἘΠ ΡΊ5η. ΤῈ ἘαΙΟΥ ἢα5 ἢῸ Ὀ6]εΥ τὴ ἴῃ δχοδϑϑῖνα ΠΟΥ 5 0ὴ 

οἵ τδηϑἰδίίοῃ γῇ] οἢ, [ἢ 115 ον ει -Δηχί τ ἴο τεργοάπος [ῃ6 Ἰαδίζου, 

Δ]Ίονγ5 [86 ἀδ]]ςαΐθ δομηδ οὗ τῃξε βριγιύ οὗ [Π6 οΥρΡΊΏΔ] ἴο Ἔβοδρε. 

Τὸ 15 σοηβάδηθνυ Ῥεϊενεα τπδΐ [Π6 βἰαἀδηΐ Ψ}1} θῈ ρυβδῦν δβϑιβίεα 

ἴηὴ εϑίηρ ΒΙτηβ ΙΓ ΠΌΤ νγοοάθηη 655 οὗ σϑηαθυηρ ὈΥ Ἱπάϊοῖοι5 

ΠΕΡ ἴῃ [ῃ6 ποῖεδϑ, ΒΌΟἢ δθ (6 ἘΑΙΪΟΥ ἸΟΡῈ5. τηδύ Ὀ6 ἰουπηά [1ἢ 

1μ6 ργεβεηΐ εὐϊποη.. 

ΤΏ6 ἘΙΟΥ 5 τηδᾶθ ἴτθε 56 οἵ {π6 τηδίθτιδὶ δοσυγηυ]αίθα 

ὈΥ ἢϊ5 Ρτεαδοδϑϑοῖθ ΨΥ ΏΘΓΕΨΕΥ 6 δ5 [Ουηα δηγίῃϊηρ ψῃ]οἢ Π6 

ΠΟὨΒΙοτεαῖ να]θαῦϊθ. Τὶ 15 οἴδῃ 90 αππου ἴο αἰδβοονεῦ ἴο 

ΠΟΙ ποῖεβ δηά {Π|ρἰγϑ!] 05 81ΓῈ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἀπε, (μδὲ βρβοίδὶ 

οτεαϊς μδ5 βεϊάομῃ Ῥεθῃ ρίνεῃ. Τ| 15 πουρῃΐ (ῃαΐ (Π15 σΘΏΘΓΑΙ 

Τεσορτ!οη οἵ ἰηἀερίθηθθ5. Μ1] Ὀ6. ἀξδεηηθα οαποϊθηῖ. Τῆς 

ἘΙΤΟΥ 15 ὉῃαοΥ βρβεοῖαὶ ΟὈ]ραίίοηβθβ, Ὠοόνανεσ, ἴο 15 {Πεηά, 

Ῥτοῖ. 5. Ἀ. γνιηδῃβ, Ρῃ.})., οἵ Ῥυιμποείοῃ, οθ6 Ἔχρουίθηος δηᾶ 



ΝΡΕΖΑΓΕ. νΙ 

ΟΥ̓ οἰϑὴ ἤᾶγα Ὀδδη οὗ τερϑαῖθα δϑϑϑίδηοθ ἴο ἢ] 1ἢ [ΟἹΤΏΪΩΡ᾽ 8ῃ 

ΟΡΪΠΙΟΩ ὌΡΟΩ ΙΏΔΩΥ 8 ῬΕΙΌΙΘχηρ Ροϊηΐ, δηα ψῆο, ΙΓ ΓΑ 

Κιηάηδϑ5, ἢδ5 τεδα [ῃ6 ῥὑτοοίβ οἵ [ῃ68. επῦσγα Ῥοοϊζ, τλδίςηρ ἐνεσγ- 

Μ ΏΘΓΘ Ἰην ΙΔ] 6 συρρεϑοηθβ. 16 ἘΙΪΟΥ 15 ἰδοὺ ΠΔΡΡΌΥ ἴο 

δΔοκηον]εαρα ἴῃ [Π15 ῬΌΡ]ΙΟ ΤΔΏΏΘΥ ἴη6 σουτίοϑυ οἵ τῃ6 ΕδουϊΥ 

οἵ τὴς Νοι-ν οβίθσῃ }ηϊνευθιῖγ, δ Επνδηβίοῃ, ψῆο Ρ]Δοςα δἱ 

ἢ15. ἀἸβροϑδὶ [ΠΕΣ ΘΌΡΘΙΠΟΥ οἰδβϑίοδὶ ΠΌγατΥ. 

10 15 Βορεά (ῃαῖ [815 ξαἸΠΟῺ ΓΩΔΥ͂ ὈΥΘΡΑΥΘ [Π6 ΨΥ ἴοσυ ἃ Ιου 

156 οὗ 1ποϊδῃ δ5 ἃ ἰαχί- οοῖς ἴδῃ Ὧ85 γεῖ Ὀδδη (6 οδ56 ἴῃ {ἢ15 

σουαμίσγ. ΗΠ τηοάδγῃ ἴοῃβ, ἢ15 [δ]]οἱϊουβ. βία, ἢϊ5 στοηρ 

ΟΟΙΏΤΏΟ 56η56, Πἰ5. δΔρουμαϊηρ ΠΌΙΏΟΥ, τΔ 6 πη ἋΕΙΠΡΏΓ 1] 

Το ϊηρ ; ΜΏ1]6 [ῃ6 ρΡἱοίατα οὗ [Π6 Ππλ65 ψῃ]οἢ ἢ15 ῬᾶρῈ5 ργεβεηΐ 

ἴο 05 ρῖνεβ 8, 85 Βοίῃϊηρ εἶδα οδῇ 60, ἃ ποίΐοῃ οἵ [86 βοοἹδὶ, 

ΤηΟΓΆ], δηα ΤΟΙΙΡΊΟΙ5 [ΟΥΟΘ5. 50 5ΓΠΡΈΪΥ δοῖῖνε ἰὼ [ῃ6 Ἀοιηδῃ 

γγοΥ]α, θη Ῥαρϑηθηη νὰ 5 τ δ ΚΙηρ 115 ἰαδὶ ἀδβρεγαΐα βίταρρ]α 

ἴου πἴδ, δῃά [86 ρυτε ἀοοίπηθα οἵ (ΓΒ ΔΉ ποῖα αἀα]ειΪγ 

Ὀεριηηΐϊηρ [ΠΟΙΓ ἡγοῦ οὗ 500 14] ΓΕρ  ΠΕΥΔΙΟΏ. 

! 

ΓΟΗΛΑΒΙΕΒ5 ΕΙΟΗΑΒῸ ΜΜΙΠ1ΑΜ5. 

ΤΙΑΚΕ ΒΌΒΕΘΥ, [11,, 

ϑίν, τ882. 





(ΟΟΝΤΕΝΤΊ 5. 

ῬλΑαΕ. 

ΟἜΝΕΒΚΑΙ, ἸἹΝΤΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ . . . «νων νὸν ρον κι ν ΣΙ 

Περὶ τοῦ ᾿Ενυπνίου, ἤτοι Βίος Λουκιανοῦ . . . . τ ΣΡ ἋΣ 

Χάρων, ἢ Ἐπισκοποῦντες .« .« . . «νὸν νιν κι κεν 1Ὸ 

Τίμων, ἢ Μισάνθρωπος ΝΕ ΞΕ" 

Ὅσνειρος, ἢ ̓ Αλεκτρυών . . - - -τὐὙ νειν 

᾿ΙΚκαρομένιππος, ἢ Ὑπερνέφελος . - - - ἀνὰ τι ρσὼ ἡ ἃ τ ἧς Θὲ 

Θεῶν Διάλογοι ---- 

Ἡφαίστου καὶ ᾿Απόλλωνος . .ὄ .ὄ - - τ. 116 

“Διός, ᾿Ασκληπιοῦ καὶ Ἡρακλέους. .ὄ .ὄ - τ νὸν νὸν 11 

᾿Αφροδίτης καὶ Ἔρωτος . . . Ὁ Ὁ κὸν 119 

ἼΑρεως καὶ Ἑρμοῦ. 121 

᾿ἙἘνάλιοι Διάλογοι ---- 

Κύκλωπος καὶ Ποσειδῶνος. . ὁ . 123 

Ποσειδῶνος καὶ ᾿Αλφειοῦ 125 

Πανόπης καὶ Ταλήνης - -« «τὸν ν κὸν νι νι νιν 126 

Δωρίδος καὶ Θέτιδος. . .ὄ . τ. νεὸς . 12} 

. 129 Ζεφύρου καὶ Νότου. . .ὄὄ «τ νὸν νὸν ες 



Χ 

Νεκρικοὶ Διάλογοι --- 

Ἑρμοῦ καὶ Χάρωνος. 

ΓΟΟΔ ΖΕ. 75. 

Διογένους καὶ Πολυδεύκου: . . . . . 

Χάρωνος καὶ Ἑρμοῦ καὶ νεκρῶν διαφόρων 

Χάρωνος καὶ Μενίππου. 

Μενέππου καὶ Αἰακοῦ 

Πλούτων, ἢ κατὰ Μενίππου. . . . . 

Μενίππου καὶ Ἑρμοῦ 

Νιρέως καὶ Θερσίτου καὶ Μενίππυ . . 

ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΝΟΤῈΞ ΤῸ ΤΗῈ ΒΕΑΜ. 

{« 

{« 

[1 

[11 

( 

(( 

[11 

(« 

ΓΟΉΛΔΒΟΝ .. 

ΤΙΜΟΝ. . - 

Οοςοκ. .-- 

ΤΟΑΛΒΟΜΕΈΝΙΡΡΟΞΒ 

ὈΙΑΙΟΟΌΕ5 ΟΕ ΤΗῈ ΟΡ. 

ὌΙΑΙΟσυΕ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΑ- ΟἿ 5 

ΙΑ ΟαῦΕ5 ΟΕ ΤΗῈ ῬΈΕΈΑΡ 



ΘΕΈΝΕΒΑΙ, ἹΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

--ο.. ,...-Ψ. 

Ι. 1{Ὸ{᾿Ὲ ΟΕ Τ{ἸΔΝ. 

ΝΕ, δαἵὰ ἰηάερίβα ἔογ 411 ψὸ Κποὸν δρουΐ [16 [π| οὗ Τιαςΐδη ἰο {Π6 
ἴεν ἀδίδ1]5 σοῃοθγηϊηρ ὨΪΠ 561 810} ἢ8 45 ποι ἀθηίδιν Ἰηἰγοάποεδα 
Ἰηίο σογίαϊῃ οὗ 5. ψυηρβ. ΤῊδ ὁ ὈγΘδη), (η6 “ Αροϊορία,᾽ δηᾶ 

[ῃ6 “Ὑ νος Ασουβεα᾽ ξαγηϊϑἢ 5. ΜΠ πιοϑβί [δοίβ ; θαΐ ποιῃΐηρ' |Κ6 
ἃ σοηξ πα ἠδγγαϊϊνα ΟΥἩ ἢΪ5. σαΥΘοΥΓ οὐδ 6 σίνθη, ῬὨϊοβίγαϊαϑ, 
ὯΪ5. σοηίθιηροίαγυ, 0 ψτοίβ ὁ Γἶνε5. οἵ [Π6 ϑορἨἝβίβ,, τηδῖκοθ ὯῸ 

τπιθηϊΐοη οὗ Πἰπ ; δηα ἢοΐ ὈΠΙΓΘΑΒΟΏΔΌΪΥ ρΕΥΠ 405, ἴοΥ Το η 5 στγοαῖ 

ατηβ νγὰβ τηδαᾶδθ δέίζογ ἣθ δᾶ δραπάοῃβα ἴῃοβα ρυγϑαϊία ΠΙΟἢ ΓΑΙ] 
ΘὨΕ ΠΕ δἴπι ἰο {μαΐ ἀρρε!]δίϊίΐοη. [ἢ (πῃ ποχί οδπίυσγίεβ Β6 νγᾶβ 

πεορ]εοίοα οὐ ἱρῃογεά, ἔγομῃ [ἢ 6 Ὀἱροίεα Ρε]16ῇ ἰῃδΐ ἢ6 νγὰ8 8ῃ δ μθ τη Υ 
οἵ (Ομ ϑείδηϊ ; δῃὰ ψῆδί ποίϊοεβ 6 ΡΟβ8655 δ΄8 ἴου [15 γεάβοῃ 
ΘΌΡΕΓβοΪαΙ πα οὐγοπεοῦβ. Α ὑγίθε δοσουηΐ 15 ρίνεῃ ΡΥ ϑυϊάαβ,. 
ΜΠῸ βίγ]α8. Βίτη [ῃ6 “ ΒΙΑΒρΡΒαπιθυ,, δηα ταρογίβ ἐμαὶ 6 τηδὲ ΗΪ5 
ἄἀδδιῃ Ὀγ ὈῬεΐηρ' οσῃ ἴο ῥίεοθβ ΌΥ͂ ἀορβ; Ὄδχργϑϑϑίηρ Γυγ Π  υπΊοσα (ῃ6 

Ῥῖουβ Ῥο] εἴ ἐμαὶ μἰς βαβετίηρβ ἔογ [86 παῦπι 6 ὨδΔα ἄοπε [ῃ8 οδιβα 

οὗ (ῃγῖβὲ αἰά ποῖ δμᾶ στ {Π15. Π|6, θὰ ταὶ ἢ6 “ποῦ]Ἱά Ὀ6 ἴῃ (ἢ 6 

1|ξ6 ἴο σοὴς δὴ δεὶγ οὗ [η6 ἐἌνευδβίϊηρ ἥτε δίοηρ ἢ ϑαΐδη. 

ἍΜ Βαὶ γα σδῃ ραίμοῦ. οπὶ ΓΟ 5. ον ΥΙ Πρ 5. ΤΥ 6 βἰδίθδα 
ἴῃ [6 [ο]ονίηρ ἡδίγαϊϊνθΌ Ηδ ψγὰβ ὈοΥῃ οἵ ϑυγίδη ραζϑηΐβ αἱ 

ϑδιηοϑαία, [86 σδρίία] οὐ (οηγηασθηθ, (ἢ6 πογμεγηηοβὲ αἀἰβίγιοι οὗ 

σφ γγία, --- ἃ οἷἵν οὗ βουηβ ἱπηρογίδηοα, βἰἐααίθα ἀροη ἢ6 τίρῃι Ῥδηῖ 
οὗ {π6ὸ ὑρρεῦ ΕἘπρηγαίεβ. Τῇ ἀδίε οἵ [15 γί ἰδ ἀηκπόνῃ, Βαϊ 

(μετα 5 ργϑαὶ γεᾶβοῃ3 [ογ δε]ενίηρ 1 ἴο πᾶνε θθξεη δρουΐ 120 Α.Ὁ. 
Σ (ἢ Ριβοβδί. το; ᾿ς Ηΐβι. (οπβοῦ. 24. 

2. 8566 51 }1{Πη᾽8 ΒΙορσδρῇϊοδὶ Το ]Ο ΠΥ ἔου ἢ} ἀἰδοιββϑίοη οὗἩ ομσγοποίορνυ. 



ΧΙΙ ΟσΟΕΝΕΚΑΖ ΧΝΥΤΡΟΡ ΟΤΊΟΛ,. 

Ηςε ᾿ἰνβά {Π] τἰῃ6 εηὰ οὗ [6 σδηΐυσγ. ΗΒ ραγθηΐβ ψΈ γα ἴῃ ΒΌΤΊ]6 
ΟἰἸγουμηβδίδηοοβ ; 50 ἰμαΐ, θη 15. βοῃοο]- ἀν ψεῦα ονθϑῦ, 1 νγὰ5 

ἀφοϊάθα, αἴἴογ ἃ ἔβην σουηοῖ]], [Πδὲ ἢ6 βῃουἹά Ὀς6 ρᾳΐ ἴο ᾿βατῃ ἃ 

ἰγδάθ, ἴῃ ογάθσ [ῃδαὲ 6 τπλὶρΐϊ 85. ΒΘΟΟἢ 85 ροβϑίθ]8α Ὀδοοηθ 8611- 

Βυρρογίηρ Ηδ νὰθ σοῃβθα θην ἀρρυθησθα ἴο 5. τηδίθγη] 

ὉΠοΪ6, ἃ δίαίσαγυ δηα βίο - 50}, ---- 15 δαυὶν δριϊπἀ86 ἴογ τηου]Ἱά- 

ἴησ ἔσυγοβ ουΐ οὗ νψὰχ ρίν!ηρ' ἢ15 [δίμεῦ ἤορα {παΐ ἢθ ψοῦἹα βοο 
τηδϑίου {π6 αὐτὶ δηᾶ δοῃίενε αἰϑυποίΐοη ἰμογείη. Βαΐ {Π15 ἤορε γγὰ5 

ἀοοτηθα ἴο 5ρεξαν αἰβαρροϊπίμηθηί. Τῆς δα δηϊογεα [η6 βἰπαϊο 
Μ] δασοῦ δϑρίγαιϊοηβ, θαΐ 15 ἢγδὶ Ἔχρθγίθησθ βαξηοβα ἴο αἸβϑιραία 

ἴθ. Ηδ νὰβ βεί ἰο ρο] βῆ ϊηρ, ἃ 5140 οἵ τηδύῦ]θ, θαΐ ἴῃ ἷ5. ἀν κ- 

ΔΓ Ή655 ΟΥ̓ ΟΕ -ΖῈ 41 π6 ΟΕ οἡ ἰοο ἤξανῖγ, ἀπμα [ἢ 6 5140 Ὀτγοῖτα 
ὑηάον Ὠἰθ ἢδηάβ. Αἵ {π15 (86 Ποί-ἰεηρεγεα ἀμοὶα σδαρῃξ ὑρ ἃ 

ΠΡ ᾿γίηρ σοην ΘΙ ΠΕΥ θδῖ, δηα σαν Ὠϊ ἃ ταῖμθυ 5ΕΓΙΟῚ5 
“Ἰη]ἸΔ  οη,᾽ δ5 Γοΐδη Πα π]ογουβΙν βαγϑ8, ἰπῖο ἢΪ58 ΠΕ οαγεεσ. Τῆς 

ῬοΥ Ὀγοκα ανδὺ ἔγοτῃ εἶπ δηᾶ τη Ὠοπια, ΒΟ  ίηρ' πὰ νυδι]ηρ,, δηὰ 
]ηηΐηρ (6 γαδαν ϑυηρδίῃυ οἱ [15 τηοίμεῦ ; ηὴΟ Ρ,ΕΝ ΔΏΡΤΥ 
ΘΠΟΌΡὮ δἱ οσ Ὀτγοίμεῦ 5 ἰ86 γουῃρ' ΓΌΠΘΔΥ τη] οἱ ουΒὶν δα εα ἴο 
1ῃ6 παγγαίνε οἵ ἢϊ15 Ποσσοίηρ, {παΐ 15 ἀης16 αἰὰ 1{ οἂαϊ οὗἩ ρᾳΓ6 ΘΏΥΥ, 
ἰογεϑϑϑίηρ δγθδαν ον τ οἢ ἢ6 ᾿ψου]α οπα αἀδΥ βυγρα585 ἢ. ΤΠ6 

ΠΙΡΏϊ δἱΐεγ 1η15 δᾶανεηΐαγαε 6 βορρεα Ὠϊπη561 ἴοὸ δίθερ, ἴῃ ὈΙΙΘΥ 

ΤΩΘΠΊΟΥΥ οἱ (Π6 ὄνεηΐβ οἵ [με ἄδὺ ; δηά ἴῇεγα σδῆλα ἴο ὮΪ1Ὲ ---- 580 ἢ6 

[Δ Ὁ]6 ἃ ἴῃ αἰζει γεδῦβ - ἃ οπάθγία] ν᾿ϑίοῃ, {πὸ ἰμαὶ ψ ϊοἢ Ῥγοαϊοαβ 
Ὠδα ἱπηαρίηβα ἴογ ἰῃ6 γοὰηρ Ἡδγδοΐθβ, ἴῃ Μ ὨΪοἢ “ Θίαϊααγν᾽ δηά 

“Οὐ]ΐζυγο᾽ Δρρεαύθα Ῥϑίογαε δ] ἴῃ ἈΟΟΠΥ 5Π8Ρ6, δΔηα ρῥ]εδᾶθα ψ] ἢ 

Ῥεγβδαδβῖνα οἰοσάδησα {πο Ὁ γτοβρθοῖϊδνε οαῦβε8β. ὙΜΙΏ ἱπιραϊδῖνα 

Θης βίδα 6 βδυγγοηαογοα Ὠϊπη5 6} ἰοὸ Ἅ (υἰΐυγα,, δηα νιϊῇ ΠοΥ 

Ἰουτησγβα ἴῃ ἀγδαῖὰ ονεῦ ἰδηα δηά 568, ραϊῃηϊηρ ἃ ἰογείαβίε οἵ τῃ68 

ΒΏΘΟΘΒΒ Δη6 οἱογν ἰῃδλιί δνναϊϊθα ἢ, ΑἸ ΠουΡ ἴῃ6 ὁ Ὠγεαπλ᾽ 15. 
ΟὨΪΥ ἃ »τδοείῃὶ βοιίοη, γεὶ ἴξ ἰ5 πο ἀουδὲ ἔγὰβ ἴῃ 50 ἴαύ 85 ἴ 
Ἰηαϊοαίθα ἰπαΐ Το 5 γοῦίῃα] ἱπηαροίηδίΐοη νὰ αἱ {15 {1Π16 

ἢγεὰ ὈΥ ϑοὴθ πῆβδῃβ ἴο ἃ ἢορε οὐ [1|ΈΥὰγν δπηΐηθησθ, δηᾶ (8 
ΔΙάο σι ἢ ψηΪΟῆ ἢ6 δα ἢγβθί ἰαγηθα ἰο αὐί ψὰβ Ἴσοηνογίθα 

ὶ τ ἱπογεαβεα ᾿ηἰθηϑιυ ἰηῖο δι 0 ἴου {Π6 ἰαῦτεὶβ ἰμαΐ Ἰεἰ 5 

σΟΗΪΘΓ. 
Οὗ τ86 ορβηΐϊηρ βϑοϊίίουβ οἵ [π8 " τϑαιλ.ἢ 



ΟσΟΕΝΕἜΛΑΣ ΤΜΤΚΟΡ σ7ΖΖΟΛ,, ΧΙ 

Ετοτ ἰμΐ5 ἐπα οα ἢ6 ἀενοίεα ΠΙΠ1561 ἴο ΠΟΥ ρυγβαϊί5. Τα 
ψηαΐ οουτβθ6 δ6 [Ὁ] ονεα νγα ἀο ηοΐ πον; Ὀυΐ ΜΨΏΪΠ6 511} ἃ γουηρ 
Δ ΜῸ πα δίηπι ναηάδγίηρ δου Ἰοηΐα, ---- [ἢ6 σΠ16Ε ἰοννῃβ οἵ 

ΜΠΐο, ἘΡμεβιβ δπᾶ ϑιυηγύηα, ΜΈγΘ ἰϑιηοιῖιβ [ΟΣ {Πα ῖγΓ βοῃοο]5. οἵ 
τῃριοτίς, --- Πανίηρ᾽ ΠΟ ΟἰΘΑΙ͂Υ αι 6 ΡΙδηϑ, πα 511} 1ῃηα!οαιηρ Π15 

Ῥαγραγίδῃ οτἱρίῃ ὈΥ .ἷβ ηρεγίθοϊς βραθοῦ δηά ἰογεΐσῃ ραῦ.1 Ηδγα 
ἴ ψγὰβ ἰῃδὶ μα σοί ἢΪ5 τϑίουϊοδὶ ἰγαϊηΐηρ, Δη6 ργαραγθα Ἠϊτη5ε 1, 
Βγοὶ οἵ 411], δ ἴἃ ψγουἹὰ βϑδϑη, [οῦ (ῃ6 Ὀ4..2 Βαϊ [ογεηϑβὶς δ]οαῦθποα, 

αἰ 5. πορά οἵ [Δ]ϑεῃοοά δηά οἢίοδηθρ, ργονεα αἰβίαβίεεα] ἰο Ὠΐτη,8 

δΔηα Βα τα] ηαυϊϑῃθα (ἢ6 αν ἰο Ὀθοοπα ἃ ἰθδοθθυ Δηα ᾿γοΐβϑϑου οἵ 
τῃοίοτίο. Βοίίου βίσοθϑϑ δι[οηἀρά 15 εβογίβ ἴῃ {15 αἰγβοίίζοῃ ; δηά 

Βα βοοῦ βεί ἔογίῃ, δέζεσ ἴῃς ἰβαϑῃίοῃ οἵ ἰῃ6 βορῃϊδίβ οἵ [ῇοβε ἄδγϑ, ἴο 
566 1κ ἢἰ5. ξογίμᾳηθ 25 δὴ ἰἰππούδηΐ ἰθοίυσγοσ, Ηδ ν] 564 [6 σὨΐοΓ 

οἰτῖε5. οἵ Τοηΐα δῃά αταθοα : 6 ραϑϑεά ονδῦ ἰηΐο {α]γ, θη 6 ὯΟ 

ἀουδὲ βρεηΐ βοιῖδ {ἶἰπὴ6 ἴῃ ἘΟΠΊΘ :ὅ δηά ἤθη δχίθηαβα ἢϊ5. ἸΟΌΓΠΘΥ 

ἰἸηΐο δὰ]. Εανοῦ δῃά δρρίδιιβα αὐναϊϊθα ἢἴπὶ ὄνεγυνθοσγα,θ θὰ ἢ6 

αἰἰαϊηβα ἢἷ5 στεαίθϑδί βσοθβϑ ἴῃ δὰ]. Ηδρτα τῇδίουϊς δηα ἰὰνν ΜΕΘ 
οὐΠἰναίεα τί στεαὶ επιμυβίαϑηι, απ αὶ Ἰπογαίῖνα 614 ψὰβ οοη- 
ΒΔ Ώ ΠΥ Ορβη ἴἰο ἴμ6 ἰγάνθ!]ϊηρ' Ἰεοίυγεγ, ὙΠ 50Ποο] αἱ Τῦοη5 νγὰ8 
αἱ 115 {πὴ6 ρΑυ Ό]ΑΓΙΥ [ΔΙ ΟΙ 5, 45 ΤΏΔΥ Ὀ6 σαίῃογεα ἔγοπὶ ΕΒ Θ᾽ 5 

ΔΑ Ιγρηδοι5; δηά δἰ μου ἤθτα οὐὁἩ δ βοίῃβ οἰῇεῦ ργοπηηθηΐ σθηΐΓα 

Τιιοίδῃ δη]ογεα ἰοῦ βενεῦαὶ γϑαῦβ [6 ΠοποΥ5. δηα εἸηο] δ η(5 οἵ ἃ 
ΡΌΡΠς ῥγοζεβϑούβῃῖρ,8 δοαυϊτηρ δ᾽θηρ ἢ ΟΘΙΘΌΓΠΥ 8ῃ ΔΙΏΡΪ]Θ 
ΡΘουηΐΑγΥ σομηρείθηςσα.3 

ΔνΏΘη δρουϊ ἔοσγίυ γεαῦβθ οἵ δ ἢ6 ἀρρθαῖβ ἴο ἢανβα γεϊυγηδά 

τότ αδαϊ, δηά, δἰίεῦ ἃ ν᾽ ϑὶί ἴο ἢ͵5 παίϊνα ρίδοθ," τὸ μαναὰ τεπιονεά 

: Οἔ, Β15 Αὐςο. 27. Ὁ ἢ [16 τηδηηθῖβ οὗ Βομηα δηᾶ ΑἸ ΠΕΏΒ5 ΔΓ6 
2 Φιἰαα δβϑβϑεοῦίβ ἰμαὲ δα ργδοιϑϑς Ῥεξοσγό 

(6 οουγίβ οὗ Δηιοοῦ ; ψ ὨΙοΟΐ 15 γαῖμου υπ- 

ἩΚεΙ͂ν, Α5 Γοϊδ φσῖναθ ἢὸ πἰηὲ οὗ αν] 
Ἰἰνεα ἔμθυθ, ὯΟΥ οὗ μανίηρ τοίυγπθᾷ τὸ τῆ8 
Ἑδϑβί ἴῃ ΠΒ ΘΑΥ͂Κ σάγθασ. ϑυϊάαβ ϑᾶγβ [- 
{πὲν τῃδὲ μὲ ννὰβ ποῖ βυσοβββέυϊ 5 ἃ ρθαᾶοτ, 

Δη 50 ἴοοῖκ ἴο νυ ηρ Θρθθοῖ 85 ἔοσ οἰ 6Υ5, 
οὗ ψΒΙΟἢ Βα σομηροβεά δὴ ᾿γθῦβα ὨΌΣΩΌΘΥ. 

ΓῊΙΪΒ 15 αυϊίε ροββίθ]θ.. 
8 ΟΕ, Ῥίδβοιί. 29; Βἰ5 ξίος 32. 
4 (ἢ Β[5 δος. 27. 
5. Τπαΐ μα ννδβ δι αν ἢ {πιό 16 οὔ [86 

διδϑὲ οδρὶτ8] 15 οἶδατν ἔγοιῃ 5. ὁ ΝΙρυίηιβ,᾽ ἴῃ 

οοῃϊταβίοά. Βαξ τδὴν τμΐηῖς ἐμαὶ Ηἷθ. νἱδὶς 
ἰο Βοπθ ψ͵ὰ8 αἴϊεσ ἢῖ5 βοϊουτῃ ἴῃ Οδαϊ. 
Ἦδ ΠγΔΥ νΟΥΥ ΜῈ]1 ᾶνα ν]βειθα 1 οί θη 
ἢεὲ ψεηΐ ἰὸ ὅδ] δῃᾷ οὐ ἢϊ5 τεΐϊυση ΠΟΤᾺ 
{δε γα. 

ὃ Οὗ, Ῥγοδιῃ, τ: 
1 Οἔ 7ανομηαὶ, τ, ται. 
8 (ΕΚ, Αροϊ. το; δηᾶ, ὙΠῊ ταίδγύθηοα ἴο 

[6 ᾿ταροτδὶ βαϊατίθβ, εἷἴς., (δριτοϊίηυβ, δ 
Δηίοηῃ., δηὰ Τιυςίαῃ, Επη. 3. 

9 Ὁ. Β'5 Αος. 28. 
10 Οἔ Β15 Αοο. 32. 

1 (ΚΕ Ὄγδδμῃ, τό. 



χῖν ΟΣΝΣἜΜΑ2Ζ ΣΙ ΟΡ ΟΤΊΟΜΖ,. 

Ἠ15. ΤΆΤΩΠΪΥ ἴο ΑἸΏΘΏ5,1 δηά ἴἰο ἤανα τηδᾶς [δὶ ΟἿ 15. 504] Γα5]- 

ἄδησε ἴογ (86 ρυβαΐεσ ραγί οἱ 815 γεπηγδϊηϊηρ γεαῦβ. [1{ ψὰβ δ [ἢ15 
{ἴπ6, ἴοο, ἐμαὶ 6 Ὀδάς ἔαγενε ἰο (ἢ 6 τῆρίογιοδὶ αὐί,2 τῆς 1α]Θ 655 

οἵ ψ ῇῆοβα δίτηβ δῃὰ τηϑείῃοαβ δα τουβεα ἴο ψογίῃυ ᾿μαϊσπδίοῃ δηά 
ἀἰδβραβί 411 [ῃ6 ἰγιοσ ᾿ηϑίϊηοίβ οὐ [15 βου], --- [ἢ παΐαγαὶ θπετὴν οὗ 

411 ργείθδῃοβ δηᾶ οἵ δνουγίβίηρ [ηδὲ τηδ]ςοίῃ «ἃ 116. γε ᾶανα ἢο 

τηθδῃ5 οὗ ἰγδοίηρ' ([ῃ6 Ηἰβίουυ οὗ {πε βυσοθβαδαϊηρ γθαγβ. Ηδ ἀδνοίεα 
ὨΪ561 δἱ ἢγβθί, 245 ἴἪ νου βδαθηλ, 9 ῬΒΠοβορην,, ας Ὀδσδπλα 

ΒΡΘΘΑΙν ἀϊδραπίεα τ τ ἰΠ6 Ἰδηρ]ηρ δηα ψταπρ]ηρ οὗ [Π6 Θ΄ Ποο]5, 
Δηα [οὰηᾷ δἱ αϑὲ ἷβ γα ΠΕΙα οὗ Ἰδοῦ ἴῃ ᾿Ἰηνθηϊηρ 4η6 ἀδνεϊορίηρ, 
ἴῃς βδίτς ἀϊα]ορτο,ὅ ἀηα ἴῃ υδίηρ᾽ 1 ἴο Ἰὰγ ὈᾶΓῈ δηᾶ οδϑίνραϊε [6 

[011165 οὐ μἷβ ἄρα, Τὸ ψοῦκβ ψΏΟἢ ἤᾶνα ρίνεῃ Ὠϊτ ἢΪ5 δ ἀτί ηρ' 
Τεραϊαίίοῃ ἃ5 οπα οὗ (ῃ6 ργβαίεδί ννἱΐβ δῃᾶ βϑδεγιδίβ οἵ 41} {16 

Ὕψ6Γ6 ἴῃ 411 ργο 1 }Υ σοιμηροβαά ἴῃ (15 ρουϊοα. Μδην γεαῖβ τησϑί 
{πεγεΐογ αν Ὀδθῃ βρβηΐ ἴῃ αυϊδί ΠΠΙΕΥΑΓΥ ῥγοάαποίνοηθββ, που ρ ἢ 

ὯΟ αἀουϊδοί τδην ἃ. ἸΟΌΓΗΘΥ [ΟΥ̓ Ρ]ΘΑΘΌΓΕ ΟΥ̓ Μ᾿ βοὴ δεῖ ρΌΓΡρΟΚα 

νγὰ5 ὑπάἀογίακθη. [Ι͂η τός 6 ψὰβ ργδβθηίΐ δἱ ΟἸγυρία, δηα βὰν (ἢ8 

ἔλταοῦβ. 561-ἰππγοϊδίίοη οὗ {π6 ἀροβίαϊε (γι βιίδῃ ἀπά ογπίς, Ρεγα- 

φ»τίηαβ; δηά ἰῃδι ψὰ5 {π6 Τουτγίἢ [1π|6 5 [ῃδί ἢ δα Ὀδθὴ ργαβεηΐ δὲ 
{π6 Ἑςο]γαίΐοη. ϑοιθ {ἰπη6 ἴοο, ἰη {Π15 ρεγοα, ἢ6 ψϑηί ἰο ΑΡοηο- 

(εἰς μοβ, ἴῃ Ῥαρηϊαροηία, ἴο νὶϑῖ {Π6 σε γαϊεα ογδοὶβ οὗ ΑἸθχαηάδγ, 
1ῃ)6 πηοϑὲ 5 σΟΘ551}1 πηροϑβίου οὗ 26 ἀρ, ὑνεγα ἢἷ5 Ζεα]οῦβ δἰζεσηρί 
ἴο Εχροβϑα Βα θαρ δηα ἀἰβούθαϊς [ἢ6 σμδυδίδῃ σα Ἡθαὺ σοβίϊηρ 
Ὠϊπὶ ἢἷ5 1Π{6.7 Τιαΐα ἴῃ 16, δῇϊου ἰοπρ ἀῦβϑεησς {πεγείγοιη, ἢ6 ἀρϑίῃ 

δηἰογαα [ῃ6 Ἰεσία Β6]46, --- 5 τῆν Ὀ6 ἰηΐουγαα ἔτοπ] ἔνο ῥγαεζαίογυ 
αἀάγεββθϑ,ϑ ψΒΪΟ ψεγα ον ΠΥ υβεα ἰο ἰπἰτοάμποα εἶθ σουγ565 

ΒΟΙΊΘΏοΓγα. Βαϊ ψ͵ὸα ΠΠΑΥ 6 ΜῈΠ δϑϑυγεα ἰῃηδί 6 ἰγϑαΐβα ἢΪ5 
᾿δυάΐϊδησαβ ἰο Ὧο ἰγίνία] βρεθοῆεβ οὗ αἰβρίαυ βοῇ 45 [86 βορῃϊδίβ 

ἀεοϊαϊπηεά, αϊ εδπἰεγίαϊηθα ἰῃδ ψἱτἢ τεδαΐϊηρβ οἱ [15 βδῇσγιο 
αἸαίοριε5.9 

τ (ἔ ΑἸεχαμάοδτ, πό, - δ. ΟΥἨ Ῥιβοδέ. 26; Ῥγοιῃδείμειυβ 65 ἰὴ  ει- 
3 (ἢ Βῖ5 Δοο, 32. Ῥὶδβ, 7. | 
8 (ῇ Ῥιβοδί. 2ο. 6 Ὧς Μοήδε Ῥοχ. 35. 

4 ΤῊ15 σδὴ 6 1ἰουγεά Ποῖ ΕΗ ουμοΐ. 13 ; 7 ΑἸθχαμάοι, κ54-8. 

5 αἶβο ἴτοῃι [Π 6 ορθηϊηρ βϑοιϊοηβ οὗ “ Ιοᾶτο- 8. Ναιλεῖν, " Ηβυύδοίαβ᾽ δηᾶ “ Ὠϊοηνβαβ. 
ταθηΐρραβ, ψΒετο Τυποίδη, ΤὨγουρἢ [μ6 ταου τ 966 δβρεοίδ!ν [Π6 1αβί ὑὔο ββοίίοηβ οἵ ϑδοῆ. 
οὗ Μευῖρρυβ, βϑϑῃβ ἰο θ6 παιτδίϊμρ ἢ5 ονῃ 9 (ἐ Ῥιίοπνβαβ, 6; Ριβοδί. 26. 
[- φοιτ εἴ τοῖο - Ἢ 



σΕ ΝΕ ΚΑ2Σ ΧΝΖΑΟΡΟΘσΖΤ7ΖΟΛ. ΧΝν 

Τὴ ἢἰ5 ἰαϑί γεδῖϑ, ἐοη6 ἔοοί δἰ πιοϑέ ἴῃ Οδγοηβ θοδί, 835 ἢ6 βδαγβ,ΐ 

Ὧ6 τεοεϊνεά δὴ δρροϊπίμηεηΐ ἔγοῃ [ῃ6 Ἐπροσοῦ ((οτητμηοάαδ, ργοῦ- 

ΔΌ]7)}) ἰὼ 4 Ἰυογαίϊνα δῃᾷ Ποῃοσαθθ ροβδί ἴπ [Π6 οἷν βεγνίος οἱ 
Ἐργυρί.32 ἫΠ5 ἀυξίεβ. εῦα ἴῃ σοπηδοίοῃ ΜΙ ἰῃ6 σουτίβ, δηά (ῃ6 
οἶος 80 ἱπηρογίδηΐ, οὐγΓ'., ἴθ ἔανού δ σουγί 50 ογϑαΐ, {πα ἢ ἢδα 

βίγοηρ ΠΟΡ65 οὗ ἃ γεῖ ΠΙσῇοῦ δρροϊηϊπιθηῖ, Δε ἤδνθ ΠῸ γεαβοῇ ἴο 
ΒΌΡΡοΟΒΘ {παῖ [656 ἤορεβ ψεγα τε] Ζεά, Ηᾶδ σεγίαϊηἷϊν ᾿νε ἴὸ ἃ 
βοοᾶ οΪά σε, Ῥὰΐξ ΏΘΓΕ ΟΥ ΨΏΘΗ ΟΥ̓ ἴῃ ψΏδΕ ΤΩΔΏΏΘΓ ἢς αἰεα 15 
ΦΌΒΟΙ αἰθῖν ἀηκηονη. Ηΐ5. Ὀυτίεβασθ ροθίγΥ ἴῃ σοἰθγαϊΐοη οἵ {πε 
σουἑϑ τηλ]ς65 ἴξ ργορδ 16 μΒ6 πιᾶὺ παν Ῥθθὴ αγαββεαᾶ ὃν [ῃδί. ἀδίλοη 

οἵ ΒΙρῊ Πἰνίησ ἢ θὰξ οπα βῃου]Ἱᾶά ΒαγαΪν ἰηοι, ἃ5 βοῖὴβ πάνθ ἄ0Π6, 
{μαι τηῖ5 ψαβ (ἢ6 οαυδα οὗ ἢἰβ ἀθαίῃ. Αϑουΐ 88 ἀοιηββῆς ΠῚῸ 
ποίίηρ β Κποσῃ ; Ὀαΐ ἔγοτῃ ἢῖ5. τηθπίΐϊοη οὗ ἃ βοηξ ΜθῸ οδῇ ἰῃΐου 

(μαἰ ἢ6 ψγὰβ τηδιγ θά, δῃᾶ ἰπ6 στ Ο]6 ἰθηοῦ οὗ ἢ15 στ ηρθ οῖνεβ τὶ5 

ΓΘάβοῦ το μείονα ἐμαὶ μῖ5 Βοιηθ 116 ψγὰβ ΒΑΡΡΥ δηᾶ ἀρυξθδθῖβ. 

Π. ΤῊΒ ΤΙΜΕΡ ΟΥ̓ ΤΌ(ΓΙΑΝ. ι 

ΙΝ ογάδσ. ἰο υπάογβίαπα δηᾶ ἀρργβοίδία {Π6 ρἷδῃ δῃᾶ σοῦ οὗ 

Ταιοίΐδη, ἰἰ 15 ΠΕ ΟΘΘΒΑΥΎῪ ἰὼ 04]] ἴο τη νοῦν γεν της βαϊϊθηὶ οἤμδτ- 
δοίουϊβεοβ οὗ [π6 ρετοά ἴῃ ψ ὨΪΟἢ ἢἰ5. δοινὶτγ 861. δ βουτϑῃεά 
ἴῃ (86 ὈΠΙ|ΠΔηΐ ΔρῈ οὗ {πΠ6 Αηίοηΐηθ8, ομαγαοίεσιζεα Ὀγ αἱρΌοη ὅ ψ 
βοηθνῃδί Ἔχοθϑϑίνα δηἰῃ υβίαϑιῃ 45 ἦ 1ὴ6 ρεγίοά ἴῃ {86 Ὠἰβίουυ οἵ 
τη6 νοῦ] ἀστγίηρ ν Ϊοἢ (Π6 σοπαϊίοη οἵ [26 Ὠυπηδη 806 τγὰ5 τοϑέ 

ὨΔΡΡΥ δῃηά ργοβρεζουβ.᾽ Ῥχγοίουηα ρϑδοβ στεϊρῃβά, δ5 1 δᾶ ἄοῃβ 
ἔογ σεηοίδίίζοηβ, [Ὠγουρῃοαυΐ ἰῃ6 ναϑί Ἔχίθηϊ οἵ {π6 Ἐοιηδη ἀοπιίη- 
ἴοῆβ. Αδρβοϊαία ρονογ, νυνὶ ε]α θα ἢ νίγίαθ δηα πυϊβάοιῃ, ργοάαορα 

[ῃ6 νου] ονεῦ ἃ 56ῆ86 οἵ Β6ου τ δηα σοϊηραζαίνε Γοοάοιη. Μϑη 

σουἹά σὸ πα σομῆβ 845 ἰΠΕΥ ρ]εαβθά, σου] {πη δηα βὰν ψῇηδὲ ἔμ Ὺ 
οἤοβθθ. Τοοδὶ ἰηϑυϊαϊ οι. 5.11} σγαϊδϊ θα τηὰοῇ οὗ {πεῖὶγ οἱ ἀ-τἰτὴ8 
ϑΙρτϊἤσδησα δηᾶ ᾿ηἤπθηςθ, δΔηά ΠΏρΘΓ4] ἰαχαϊΐοη δα ποΐ γεῖ θβοοπλε 

1. 8366 Αροὶ. τ- 4 846 Επηθςσἤι5, 12. 
2 (ῇ Αροϊ. τ2. 5. Ῥεο]η6 δηά ἘΔ1},᾽ οἷ. 11]. 
8. 566 Ῥοᾶαρτα δῃᾷ Οονρῦβ. 



ΧΝ]Ϊ ΟσΟΕΛΝΕΜΑ2 ΖΝ ΖΚΟΡ ΟΖΊΤΟΛ,. 

Δ} “οποίος Ὀυτάεδη, Βαυΐ ποτα ἴθ ἃ ἀδυίευ 5ἰβ ἰο 1π6 ρἱοΐαγα. 

ΤῊΣ αὐβογρίϊομ οὗ 41] ρονγεῦ ἴῃ οὔθ μϑδάᾶ, {με ἀγίηρ ουξ οὗ Ἰοσδὶ] 
Ραιγοιβηη δηάᾶ οἵ (86 βρίσιὶ οἕ σοηαιπθδὲ δηά δρουδηαϊζευηθηΐ, [Π6 

τηΐνογβαὶ σοηίετηρὶ ἔθ]: ὈΥ [πε Ὀδίζευ οἰαθϑαβ ἔου σοιῃτηθγοίὶ ΡραΓ- 
βυϊί5, [ος [ῃ6 νου ψἱτπουὶ Πἰσἢ δι [[0ἢ5 δηά ογίῃν δἰτη5. ΤῺΘ 

ναϑί ῥιορογίίοῃβ ἰο νη ϊοῃ βἰανεῖν δά ρτόνῃ; σουρίεα σὴ [Π6 
σοηβεαπεηὶ ἀἰβαρρθάγαποα οἱ ἃ βίγοηρ' πα ἢθα  {Ππ| γεοπιϑηγΥ δὰ 

80 αοίϊνα τ] 44]6 οἷ455, ρῖνεβ [ῃ6 δρϑ, ψ] 411 115 ρ 6, ἃ ΠΟΡΕ- 

1655, ΠΕΙρΡΙ655 δἷγ ἴο ἢ ΠΟ ΙΟΟΚ5 Ὀθηθαίῃ [ἢ6 βυγίαδοθ, ΤῈδ 
αἰϊαϊητηθηί οὗ τσ 65 δηᾶ ρίδαβυγε ψγὰ5 Ρυγβαδά αἰ τοδά ΘΑΡΈΓΠΘ55 

Δη4 Μιὰ ἀπδογαρυΐουβ γεραγα ἰοῦ πηθδηβ. 1ὴδα το ἢ ψαῦα ορυ]εηίΐ, 

[ῆ6 ΡοοΥ ἃ ἀδερεπάβῃηϊ γα 0 ]6. ϑοοίθιυ νὰ5. νοϊυρίαουβ, ἸΌΧΌΓΙΟΙΒ, 
Ἰἰσθητίοιβ. ὍΤὮ6 Οἵ σούηογβ οὗ [η6 δαγίῃ ψεῦα γαηϑδοκεαά ἴου Ὡδνν 
ἀε!ϊοδοῖθθ δηα δίγαηρα ἀδίητῖε5. ἢ ψΠΙΟἢ ἰο δχοῖΐα ἴῃ6 1Δἀεά 

ἀρρϑεϊία δηά τηϊηϊβίευ ἰο ἴῃ6 ραηρεγαά ἰαϑδίθ. Απά ψῇβῃ ποῖ Ἔνθ 

{πε ἀεϊβεά νἱξε οὗ ἃ υΪδηιθῖαθβ δι ροσοῦ σου Ἔβοαρα ἔγοτα [86 751 
σοηβαγα οὗ ἀδβογνεα γαρΊΌ80}}, Μὰ σῇ ΟΥΪΥ ἰοσ ἴῃ πηδρί πϑίίοη 
ἐβοῖηδ ξαϊπξ δηά βῃπάαογίηρ σοποδρίϊοη᾽ οὗ [ῃ6 ἀερίῃ οὗ ἀερυδαάδιίοη 

ἴο Μη ϊο ἢ Ργδοῖϊ 4] τηογα  γ δα [4]]16η. 
ΤΠ6 οὐΐυγα οὗ ἴῃ6 ρὲ γγαὰ8 δβϑϑϑηῖα!ν αταοῖ, τὐηᾶθγ {π6 δα νυ 

ΘΙΏΡΘΙΓΟΥΒ {π6 ΤΑἰίη ἰδησααρα δηὰ ᾿ογαίασα δά Ὀθθη ταβρ μα θηΐ. 

Βυΐ πον 6 ατεεοῖ, ψῃϊο Δα Ὀεοοηθ τ[ῃ6 υηΐναγβϑαὶ ἰδηρααρα οὗ 
ἴὴ6 Ἐδβίθσῃ ρτονίποαϑ, ἘΠ ΟΓΟΔ ΟΠ 66 ΤΟΤΕ δηα τηογα ἀροη ἰῃ6 Ν᾽ 6ϑί. 

ΤῊ ργοξοβϑϑίοηδὶ ἰεδοῆειβ παῖε ατϑεῖο, δηα {61 Ἰμϑἰγα  ]Οἢ ννὰ8 

Ἰτηρατίοα ἴῃ ἐμεῖγ παϊννε τοηραθ. ΑἸγθδάν [ὰνϑηα] 1 σοτιρΙαἴηβ οἵ τῃ 68 
γψαϑβί ἱπῆυχ οἵ ατγδεῖς [θδοῆεῦβ, ραγαϑίίθβ, δανθηζγεῦβ οὐ Ἔνεῦν βουσί. 

Ἐνρη {(ῃ6 Κοιήδη ΕπΊραγοῦ, Μαζοιβ Αὔγα 15, ἴῃ 815 500]- 5 οδυο Τρ’ 
τηραϊ! αἰοη5. ἀεβιρηδα ἴογ πὸ γε Ὀαΐ ΠΪ5 ονῃ, Ἔεχρύεϑβϑεά ἢ 561 ἴῃ 

ατϑοῖ Τῆς ΠΠΤΕΓΑΓΥ δοῦν οὗἩ ἰῃ6 δρὲ ννὰ5 [ἢ 115. ΨΑΥ͂ ΤΏΙ ΘΉ56. 

Βυΐ [Π6γ6 ννὰβ ἰδοκίηρ [ἢ 6 5 1]8.5 Οὗ σγεαΐ 14645, στϑαῖΐ δϑρί γα 08, 

στεδῖ ἤΟρθ5; δῃά 80, Μ] 411 [ἢ 6 νυ ηρ δηα ἀεδοϊαϊταῖησ, 411 (ἢ 68 

ΔΥΟΟΓ [ΟΥ σογΐδοΐῖ βίγα δηα τβοίοσιοδὶ βηϊβἢ, [ῃἢ6 ἂρ δὰ 11{{|6 ἴο 
Ῥεδααδϑίῃ ἰο ροβίθυιυ οὗ Ἰδϑίϊηρ τη ουῖ δηα δ ατηρ [Δπ|6. ΤΘΔΟΉ ΓΒ, 

᾿πιέγαϊθαγθ, δηα ΡὨΠΟβορῃευβ Οἱ βεῖν ταβειη 164 ομα δποίμεσ ἴῃ 

{πεῖν ρϑησγαῖ αἰπὶβ δηά τηθίῃοάβ, αηᾶ νεῦρ οἰδϑβθά ἰοροϑίῃου ἀπάᾶδγ 

1. δαί. 3, 74 { 



ΟΕΜΝΕἜΚΑΣ ΤΥΤΔΟΡσΟΤΊΟΜ. ΧΥῚΙ 
ΐ 

(ἢ6 ρεηοῦῖίο παπηθ “ Βορἢϊβίβ,᾽ --τὦ {{Ππ6 ἴο σψῃΐοῃ πὸ ΟΡΡΙΟΡΓΙ ΠῚ 

αἰϊδο με αἱ [ηἰ5 ἔθ. Μδη οἵ [1εἰζεῦβ σαγεα {π|1|6 ΤοΥ ἴῃς βυθδ)εοῖ- 
τηδίζοῦ οὗ {πεῖν ἀϊβοουγϑδο, Ὀὰΐ ἀενοίεα ἐπειηβεῖναβ ἴἰο {Π6 αἰαὶ ητηθηΐ 

Οὗ [86 ρύδοθβ δηά εἱερδηῃοίθβ οἵ βίγὶε ψ] ἢ ἃ Ζβεαίουβ ἐπίῃ ϑίϑτη 
ΜΘ 10 15 ἱπηροϑϑ1 0 16 ἔου 5 ἴο ἀρρτβοίαίθ, αἸΠΠ α]} ἔοΥ ὰ5 ἴο ἀπά οΓ- 

βίδα, ΤὮ6 τηδβίθγρίθοθ οὗ (88 οἰαβδϑὶς ἂρ γε ΓῈ δαυ ΘΒ 01ν βιυαὶβα ; 
γαῖ οὶ 50 τωποῦ ἔοσ ἴδε ρυΐροβε οὔ Κίμα]ϊηρ {μῈ ἰτηαρίπδιίοη αἱ 
τμεἰγ ρ]ονίηρ ἔγεβ δηᾶ ραϊηϊηρ ᾿ηβρίγαιϊίοη ἴτοτὴ {πεῖ αὐ! Κεαηΐϊηρ 
νὶοοΥ οὗ ἐπουρῃξ δηαᾶ ψϑδ]τῃ οὐ 1ἅ46δβ, 45 ἢ [ῃ6 ἀθβῖρ ΟΕ ποῦ 85- 

ἴησ {λ6 βίογε οὗ Ἔχργοϑϑίοῃβ δὯη64 ἤρσυγεβ, δηά οἵ ραϊηϊηρ' ὈῪ 56 1} 6 

Ἰτηϊδἰΐοῃ 4 οοτγεοῖ δ ὈΪ οἵ βρεεοῦ. Τῆδ58 ΠῚ γα ογα 5ηηθη Δ η- 

ἀεγεά ονοῦ (86 νου νη ἢ {πεῖγ ἄμα ρῆταϑεβϑ δηᾶ ούδοαῖα] ἰγορα8, 
ΤΩΌΟΝ 845 βίπρειβ Δη4 580. ΡΘΟρ]6 60 αἱ ργδδθηΐ, ον ηρ' σοῦγβαβ οὗ 

Ἰοοίατος δηά ᾿ἰῃϑδιγαοίίοη ἴῃ οΟἸἿΥ δἰΐαυ οἱΐγ, δηα ψὶηηηρ' ΔΡΡΪΔυ 58 

δῃά γεπυπηδγαίίζοι ἴῃ ρεορογίίοῃ ἴἰο (Πεἰγ εἰοααδηςσα δηᾶ ἔαθηθ. ΤὮΘ 
Βα ]εοῖβ ἔμεν ἀϊδουββεά νψοῦα οἴξβῃ οἵ [ηε τηοϑί ἐγῖνταὶ, ρα θγ]6 βοσί. 

Νοίμοσ δυαάϊθηοα ΠΟΥ ογαΐου οαγεά 50 τη ἢ [ΟΥ̓ [ἢ6 τηδίίοῦ 5 (6 
τηδηηε. Ἐπτηρίν ἀθοϊδτηδίίοηβ ἀρουῦΐ ἰγγαηίβ, ΨΟΓΑῪ Ῥϑπαρυτῖο5 
ὭΡΟΏ ρύδαΐ ΠἼΘΏ ΟΥ̓ ΤΩ ΑΒΌΓΕ5 ΟΥἩ ΤΟΥΠΊΘΥΓ ἄδγδθ, δηα βαρ 16 ἀϊβαυϊ- 
5᾽ 05 ἀροη ἰηϑισηϊποδηΐ Ὀαΐ ρα ΖΖΙηρ απαϑίϊίοηβ οἵ σαβαϊβίγν, ΨΕΓΘ 

ΤΟ ἴῃ νοριιθ. ϑοιηθϊ 865. (ἢ δἰϊθηίϊίοη οἵ [6 δυάϊθησα ννὰ8 

δχοϊίθα ὉΥ ἰῆς ἀοθίδησε οἵ βδοΐηδ βἰδγιηρ ραύδάοχ, οὐ 4 ὈΠ||ΠΙδηΐ 
Ζ0247- εἶδ- 7ῶγε6 ἴῃ Ῥταῖβδε οἵ Βαϊάηβϑβ οὐ τὴ6 Εδνεσ, οὐ ὄνεὴ [86 ΕἸΥ 

οὐὁἩ ἰῇ6. (μδί; 116 βοηθ Ἄνθη δἱονεα (6 δυάΐθησο ἰο βεϊθοῖ [6 

ΒΡ] οί, τοὶ προ ἀροὴ ἘΠ ΕΙΓ 6 11-ϑἰογθα ΠΊΘΙΊΟΥΥ [ΟΓ σἤοῖοα. ΡὮτγΑ565 
Δηα στασεῖαϊ ᾿πηᾶραβ ἴῃ ΜΝ Ϊοῆ, ἢ ῥ᾽ αβίηρ ε]οοαίίοῃ, ἰο δάοσῃ {8 

σβοόβεῃ ἰἤθηγ6. Βαΐ βοιηθίϊηηθ5 [6 βρθαῖκθϑὺ σᾶτὴηβ ἴῃ [ἢ6 πηθϑῃ σαγὺ 
οἵ {πΠ6 Ογηΐς, δηᾶ {πυπαεγεα ἰογίῃ, τ τὴ6 Ζεαὶ οὗ (ῃ6 ἰδηδίϊο 
ΡῬΓΘδομ θυ, ἱπαϊσηδηΐ ῥγοίαϑίβ αὐ ἰη6 ΌΧυσν δηά ΠΙσθῆβα οὗ βοοιείν 
Δηα (86 Πεβαϊθϑϑ σοσγαρέοῃ οὗ 116. 

ὙΜΆΠῸ τὴ6 Ρῃ]οβόρμετβ ψεῦα 511] αἰναεα ᾿Ἰμίο {6 οἱά 5εοίϑ, 
γεί {86 11η65 οἵ βεραζαίΐοῃ ὑγῈ 6 ὯῸ ἸΟΏΡΘΓ 50 ΒΏδΓΡΙΥ ἀγασσῃ. ῬΏϊ- 
Ἰοβορῇνυ μα Ἰοβέ 15 Κβϑῆῃβθδ85 οἵ αϊαϊβοίίς, 15 Ὀοϊάη6 55 δηα οτρί- 
ὩΔΠΠΥ οὗ βρεουϊδίίοη. 1 ψὰβ σοπίθηςζηρ (561 ψ ἢ πηγθαβοηΐηρ, 

ἀερεηάδησε ἀροὴ {886 οτοαΐ πηδβίειβ, δηᾶ νγὰ8 βρεῃαϊηρ' [15 ΘΠΘΓΡΊΘΒ 
ἴῃ {Ὲ116 φαΌ] Ωρ σθο ἢ 45 ψου αὶ ἤανα ἀρ ἰεα [6 ΠΑΙΊΟΥ͂Ν 

ὃ 



ΧΥΠ ΘΟΕΝΕΚΑ͂2 ΧΝΖΦΟΡ ΟΖ Δὴ 

ΘΟΒοοΪδη οὗ ἰῇ ΜΙααΙῈ Αρεβ. Βυΐ τῆογαε δῃηᾷά τόσο 1 δα Ὀδθθῃ 

τακίηρ [6 ῥἷδοβ ψοἢ τα]! βίο 5Που ἃ οσουρν, δηὰ τγὰ5 βεεκίηρ ἴοὸ 

Ὀεοοηλα {δε συϊάδθ οὗ 116. ὙΠΪϊ5. 15. Θβρθοῖδ!ν ἰτὰθ οὗ ϑίιοϊ οἴϑτη, {π6 

Ιαϑὶ στεαὶ τηδϑίεσ, [8 ρεγέεοϊ διηδοαϊτηθηΐ οἵ ῃοβα οαϊίαγα σαν 
16 βοδθρίγαε οὗ πηΐϊνεγϑαὶ ρονεσ, Ἡδάμδῃ δα 8εῖ ἰῆς ζαϑῃϊοῃ,  ]οἢ 

νγὰ5 5111 [Ὁ] ον, οἵ εηδονίηρ ἔγοτῃ [Π6 ᾿τπ ρου] ἰγοαβαγν οἢ αἰ τ5. οἱ 
τὴ6 ἀϊεγθηΐς ῬὨΠ]οβορηΐοδὶ βϑοῖβ ἴῃ τῃ6 πηροτγίδηςξ οἰἰΐε5. ἵὕπάδΥ 

(Ὡ6 ᾿ηῆπρησς οὗ τογαὶ ραϊγοημαρβ, ρον ρἰαγεά ἃ τηοϑὲ Ἵχίθη- 

οἶνα δηά ᾿πηρογίδηΐ γό]6 ἴῃ {Π6 116 Οὗ {η6 {{π|85. Βαΐ 15 νεῦγ [δ οΐ 
σοηἰγραίεα ἰο ἰδ ἀερεηεγαογ. [1 ὈΘΟΔΠΊΒ ἃ δοζί οἵ ῥγοίββϑ! ἢ Οὐ 

ἰὯδά ἰο νψῇϊοῦ τ] 1 π465 ΓΟΘΟΥΘΩ͂, 85. ἴῃ, [ὴ6 ΜΙααάϊα Αρϑβ ἴο [68 
το] ]ρίουβ ογάευβ, [οΥ (δ6 δαβυ 1116 'ἴἴ οἤδβσθα. Τῆδν δα ΠΟ τηδγκ5 οὗ 
[Π6 ἰγὰς αἰ βοῖρ 65 οὗ ρῃ]Ποϑορῦν ἐχοθαρί [ἢ Ἰοηρ Ὀεαζά, ἢ βίδῇ, [ῃ 68 

βῃογί οοδίβα τπδηίΐα; αὶ δοίϊηρ ἴῃ ἤθγ Ὥδιηθ, ἴΠ6ν Ὀγουρι ἴο ΠΕΥ 
ἀἴθουδος δηά ἀβθαίῃ, ΌΚγ {πεῖν βοδηάδίουβ θα ΌΓΠΘ655 [ΟΥΓ ῥγοπί δηά 

Ῥίδοθ, δηά [Πη6 5} δπιθῖθβ5 Ἔχοθ 5565 01 [ΕΥ̓ ῥτῖναίε ᾿ἴνε5, ΤῊ που86- 

ΠοΙα οὗ ἢο στεδί οὐ αὶ ἣν τη ννὰ5 σοιηρ εῖα νι ουΐ 115 ἀομηθβ 10 
ΒΟΡἶβδί, ῆο δρρεαῖβ ἰο μᾶνε Ῥεδθὴ ἃ βογί οἵ ΠΠτεγάγν δηάᾶ ρἢ11ο- 

ΒΟρΡ ΐοδὶ δάνίβου οἵ ἰῃ6 ἔδυν. Ηδ οσουρίεα 8 ῥτοιηϊηεηξ ρῥἷδοα δὲ 

πε Ῥοαζά οἵ μἰ5 ραίγοη, τοαᾷ ἰθοίαγεβ δὲ μἰ58 γεααδϑβί, οογγεοίθα μῖ5 

νεῦβθβ, δηα ργαϊβεα 15. διηδίθυγ τῃθίοσιοδὶ Ἔχϑύοιθεβ. Βαΐ (15 

Ροβιίτΐοη νγὰ5 οἴζαῃ οὴα οἵ ρβ]!ηρ βεγν 46. Δη6 σοῃίθιηρίθοι5 
Πρρ]βοί, 45 Γιποϊδη᾽ 5 Ἔϑϑδὺ ἀροῦ [6 βΒα)]εοὶ ἀραηάδηςν 5ῆον. 
ΤΟ το] ορίουβ. οοπμαϊοη οὗ [16 βεοομά οδηΐαγυ σδηηοί [41] ἰο εχοϊΐα 

ἴῃ. τῇς ἐπουρδίζα] οΡβούνευ [6ε]]ηρ5. οἵ ργοϊουηα ΡΥ δηᾶ ψοπάθυ. 
«ΤῊ νατΐοιιβ τπηοᾶσθϑ οὔ ψούβῃϊρ,, ἴο '856 ἃ ἰδηοιβ βρηΐθησθ οἵ 

αἰ ομ᾽ 5,1 “σψεγα 811 οοηϑίἀθγθα Ὁγ [6 ῬΘΟΡΙΒῈ 85 Ἔαῦδ!ν ἰγὰθ; ΟΥ̓ 

ἴῃ6 ΡῬΒΙΠοβορεΥ 845 δα ῦδ ν [α]586; δπα Ὀγ [(ἢ6 τηδρίϑίγαίθ 5 ἘαῈ8}}ν 

υϑο.α]. ἘΕΙΙρίοΩ δα οσδαβεά ἴο βχϑίοῖβα Το] σοΥγΘΟ Ι0ῃ ΟΥ̓ σοη- 
[0] ονθῦ θη. ΤὨϊηκίηρ' πλεπ Πδα Ἰοηρ ἃΡῸ ρίνεη ρ ἐδ ρορυϊαῦ 

ξαϊτῃ, δηά ἰξ μά θεθῃ ρυδάμδ!ν ϑακθηΐηρ [5 ΠΟ] ἀροη [Π6 ρβϑορῖϑ. 
τοῦ τῃ6 ᾿ηῆμπεηοα δηα δχϑιρὶα οὐ ἰῆ6 ἀδνοὰαΐ Απηίοηϊηθβ, ἃ 

Βρδϑιηοαϊςο δἰίετηρί ἰο γανίνα ἃ βοῦΐ οἵ Ὀγίποάοχ 616 ἴῃ {Π6 δηποϊθηΐ 
ΤΕ] σίοη νγὰ8 ἴῃ ργοόστθβδ. Αἱ [86 βδῃὴβ {{6, ἵτοτι Ἐρυρί δηᾶ [ῆ6 
Ελϑί τυ ϑιϊοἶδηλ δηα ΒίγΔΉΡ Θ]Υ 56 508] 5γϑβίθιηβ οἵ [δ [ἢ γγοσα ργθβϑίηρ 

1. « Ὁ ρο] ες δηᾶ Ε4]]1,᾽ οἢ. 11. 



ΘΟΕΛΕΚΑΖ ΤΟ ΩΓ ΤΖΤΊΟΛ, ΧΙ͂Χ 

ἴῃ, 8Δη4 αἰἰγδοιϊίηρ αἰξθηίοη ἀηα ἀδνοίεεϑ ὙΤΠΕΓΕ γὰ8 ἃ τανοὶέ 
ἀσαϊηβί (ῃ6 τίου! θηι δηα βοθρίοἴβτη οἵ (6 βτϑί σδηίυτν ἢ [86 
[ἘΠ ἀΘ ΠΟΥ ΠΟΥ͂ νγὰ5 ἴο {ῃε οἴπεῦ Ἔχίγθηια οὐ υηγδαβοηπίηρ [δ᾿ (ἢ ἴῃ της 
ΒΌΡΟΓηΔίυΓΑΙ Δη6 οὗ ΠἸτ] {1655 σαρογβδιοη. ΤΊμηθ65. ΓΘ ΤΥ] ΡΘΏΙΏρ' 

ἴογ [86 τηγϑίϊοίβτῃ οὐ (6 Νεο- ΡΙδίοῃϊο βοῆοοἹὶ. Ῥαρβϑῃΐβιη νγὰ5 ραῖ- 
{ἰὴρ Του 115 ἰδὲ στοαὶ βῇογί ἰοὸ τηδϊηίδί 115 πο ἀροὴ Ώδη. Τἢ6 
ΟΥ̓Δ 0165 ΓΕΒ 66 {Π61Ὁ ΟΠΟΘΒ ; ΠΕΘῸ ΟΘ5 βργδηρ ἰηΐο ϑίηρ ; ΠηΔΘΊΟ, 
ἀβίγο] ορΎ, ϑΌρογβί ο5 ΟὈΒΘυνδησαβ οἵ Ἔνεῦυ δοῦΐ Πουτβηβά; δηά 
ΤΟΙ ρου 5. ̓πηροβίουβ δῃα σμαγϊδίδηβ, Ἔχογοῖδίβ δηα σοη]ΓΟΥβ, Γεαρθα 

ἃ [1}] Παγνεϑὲ οἵ ψ]]Πηρ᾽ ν] 1 Π18. 
Βαυΐ 411 [15 {τ6, Ἰσποτεα οὐ περ]εοίθα Όγ βοβοΐασ δηᾷᾶ τηογδ] δέ, 

τη Βα Πἀογβίοοα, τη] Π}ρη6 4, Παίβα Ὀγ [ῃ6 στοδΐ πλα5565, Γεργεββεα δηὰ 
Ρεγβθουίθα Ὀζ 1ἴῃ6 ἰἤσγοηθ, ἃ ποῦν ἱπῆπθποα νγὰ5 δ οσΚ ἴῃ [6 

Ἰονεῦ ογἄδθιβ οὗ βοοϊείν ψῃϊο νγὰβ ἀθϑ! ηθα, ἅκὸ {πὲ {6 ἰεανεῃ, 

ἴο ἐΓδηϑίογηι ἴῃη6 ψνῆ0]6. Πι455; ἃ πὲ νν ̓ ἰΙρΐ νγὰβ5 βῃϊηΐηρ' του ἔΓΟΠῚ 
(8111 6, ΠΟΤ] αἰ δηα ᾿Γγδαδίηρ ΤηΔῊΥ ἃ ΟδΥκ ΟΟΥΠΕΥ ΟΥ̓ [6 

ΟΣ ἢ παν 16 δηα ἢΟΡΕ, --- ἃ ᾿ἰσῃῖ Ώϊοἢ νγὰ5 γαῖ ἴο ὈΪ4 ἰῃ8 
ΤΟΥ͂Δ] ἀδγκηθ55 ἀἰβαρρθδῖ, δηᾶ ἴο “Ἰρῃ θη [ῃ6 ΨΠΟΙ]6 ννου]ά. 

΄ 
«αποικτιαπαικειμστιανδο, μαπωραοιεκνοτττετε 

ΠΙ,. ΤΓΟΙΑΝ᾿Ρ Μ ΕΙΓΙΝΟΞ. 

ΘΟΜΈΤΗΙΝΟ Ονοῦ εἰρῃν αἰ εγεηΐ τυ ηρ5 ῬΡα55 ὉΠ6ΘΥ ΤΟΙ ἢ 5 
ὭδΙηθ. ΟἿ {ῃϊ5 Πα ΕΓ ΤΊΔΗΥ͂ ΑΓΕ ὉὈΠΟῸ ΘΒ. ΟΠΔΌΪΥ ΒΡΌΓΙΟΙΒ ; ΠΊΔΩΥ 
τογα οἵ ἀουδίίι] δαξοηιοἶίγ. [Ιἢ {π6 σοἸ]δοοη δἋ5 ψὰ ἢάνα 1ἰ 
ΤΠ γα 15 Ὧ0 δἰζοωρί δἱ διγδηρθβηεηΐ, εἰμεν Ἰορίοδὶ οὐ σὨΓΟΠΟ]ΟρΊοδΙ.3 

ΤῊΣ συϊηρβ που] ἠδιΌγα ΠΥ 84} ἰηῖο ἔνγοὸ ρσεηεγαὶ αἰ νίβίοηβ : ἔθο56 
ΠΟΙΏΡΟΒΘΑ γεν ο 5 ]ν (ο 815 Γουιεῖῃ γεαῦ, Ρεΐογα [Π6 γμϑίοσιοδὶ ργο- 

[εβϑϑίοη ψὰ5 σίνθη ὉΡ; δῃηᾶ ἰῃοβε οἵ [μ6 γειηδίηαοῦ οἱ [15 116. Οπα 
Πηᾶ5 Π||16 αἰ πο α]Υ ἴῃ δϑϑιρηΐηρ ἐδοῦ ργοάποίοῃ, ΜΙ ἃ ἰο] γα 16 
ἄεσταα οὗ οσογίαἰ μέν, ἰο οὔθ οὐΓ 1ῃ6 οἰδεῖ οὗ {με88 οἷδββεβ. ὙΠοβα 

1 ΒοΙΊΠΊΘΥΡΓοα ΘΟ. 51 ἄθΥβ 22 δ Ό ΠΘητἶο 5 τοϊδίϊνα οὨγοποΙορν οὗ {π6 νατϊουβ τυ ησε, 

ΒεικΚασ, 28; ὙΥ. Ῥιμάοσξ, τ᾿. ΑἹ] τῆτεα β8εὲ Α. Ῥίδῃοῖς, ἴῃ Ῥσορύδιῃ ἴοσ ϑϑιληδῖν δὲ 

ἅτ δοτϑϑᾶ ἴῃ {π6 ζοϊθοοι οὗ 7. τας,  185ο. 
3 Ἐοὸγ δῇ ἰῃἰδγθϑίϊηρ δἰζειρῖ ἴο βϑίι]α (Π6 



ΧΧ σΕ ΝΕΚΑΣ ΧΥΖΑΚΟΡΟΟσΖ7ΖΖΟΜ. 

οἵ ἃ ρυγεῖν γῃδίογί δ] ΟΥ̓ ΘΥΑΠΛὨΊΔΕ1041] ὨδίΓα, ΟΥ ΡΟ 50] εοίβ. οὗ 
11Ὲ16 αδῃ ἰηἰθγοϑί, θο]οηρ᾽ οἵ σουγδαε ἰο {Π6 δδυ] θοῦ ρεγϊοα ; ΜΏ16 

δνθγυίϊηρ ἰμαὶ ἱπαϊοδίθβ ἴῃ6 τήδη οἱ Ὀγοδά σοϊηηοη 56η56, ἰμδέ 

Ὧδ5 ἃ τιαγκεα ἰεηάθῃονυ, χὰ δ οὔσα (ὨἸὩΚ οὗ 45 {Π6 ῥτγοάαᾳοί οἵ Ὦ15 

Ρδη δξίεγ ἢε μδά ἰυγηδα ἢ15 ὈὉ80Κ ἀροῦ [86 ἔνοϊοιβ Ρυ ΓΒ 5. οὗ [Π6 

ΒοΟρ 58. 

Ι. νε Βᾶνϑ ῥγοΌΘΟΪΥ ΟἿΪΥ 8 5114]] ρατγί οὗ Τιποΐδ 5 ΘΑΙΓΎ σοΟΙΏρο- 

5] [10Π5 ; [Πο56, τηοϑί {{κεῖγ, ν ]οἢ ἢδ ΠΙ 56 1 σοηϑιἀθγεα μου ϊεϑί 
ἴο ἴνϑ. Τῆαβα τηδὺ θῈ οἰδβϑίβεβα 45 ργείδίογυ, οὐϊῖοαδὶ, ἀπα ἀξοϊδπιδ- 

ἸΟΥΙΥ Ρίεοθϑ. Τῆδ “Ὀγϑδηλ᾽ 15 Δἢ ἜΧΔΙΏΡΙΘ ΟΕ [16 ργοΙ͂ Δίου ΒΡΘΘΟ 65, 

ΘΟ οΥα υϑ864 δ5 ἃ βοῖί οἵ ρζεϊυαβ ἴο ἃ σουγβα οἵ γεδαϊηρϑ. 

Θοῖὴθ δηβοάοία οὐ ρ᾽βαϑίηρ ἱποϊἀθηΐ 15 ουδοθι ν παγγαίθα, δηᾶ 15 
οἴνεῃ δύο ἃ (ἀτὴ (πῃαΐ ἴ{ τεβεοίβ ογθαϊε ἀροὸὰ [ῆ6 βρθᾶακεγ, δῃὰ 

Ἔχοϊίθϑ [πΠ6 ουποϑίτν οὗ {πῃ6 δυάίεησθ ἃ5 ἰο ψῃδί 6 ἰ5 δθουί ἴο 58Υ. 
ΟΥ τῃ6 οὐϊἴςα] ρίβθοθϑ, [6 ὁ Ττῖλ] Ῥεΐοτε [6 νον ε15᾽ 15 ψουίῃν οἵ 
τηθηϊὶςοη. ,δσηια ὈΤΪΏΡ5 ἃ σοιῃραϊηΐ οὐ δ]θοϊΐοῃ δραίηβδί 72, ΨῈΟ 
45 ὑϑυγροα 15 ρῥἷδοα ἴἢ 50 ὭΔΩΥ νογάβ. ΤὨ6 {π|4] 15 Ἱπρ"ΟΟΚΒΙΥ 

σοημααοίεα αἰίογ [6 Αἰμϑηΐδηῃ ξουπ15, δηα 15 ᾿πἰεγεβίίηρ ἃ5 θυ θησ8 
Οἱ Τμιοϊδη 5 ἱπογουρἢ βίαν οὗ {Π6 ἰδησασε, ὍΤῆδ ἀδοϊδη)δίοη5 ΔΓ 
ΟΥ 186 ἰτπ8 ΒΟΡὨΙΒ 04] βοΐ, ἃ5 ΒΈΟἢ {165 25 (86 “Τυτγδηηϊοϊάς,, [88 
ς ΕἸγϑὶ δηά ϑϑοοομᾶ Ῥῃδίατϑ᾽ (Τυγαπὶ οὐ Αρτρεηίαπι), δηα (ῃ8 
« Ἐποοτηΐυτη οὗ ἃ ΕἾγ,᾽ οἸδαγγ ἰηαϊοαίθ. Τα αϑὶ γν 61} τεραγϑ γεδά- 
ἴῃ, ἃ5 ἃ πηδίογρίεσα οἵ ἰῃ6 οἶδϑ5 ἴο ψῇ ἢ 1 Ὀεΐοηρβ. Τῶς Ἰσδί 
Δηα οτδοοία] δηηδῦ ἴῃ ΠΟΙ {Π6 Πα 115 ΟΥ 1ῃ6 ΗΥ αὔὲ ἀββογι θεὰ 15 

ΝΕΙΥ Θπἰεγίδϊηηρ, 
1. τῇδ πυϊλθγοιῦβ δΔηα αἰνουϑῃοα τυιτηρθ οὐ [η6 βεοοηα ο1455 

οδηποίῖ Ὀ6 διΐδηρεα ἴῃ (ῃ6 ογάᾶδγ οὐ {μεὶγ σοτηροβί[οη. [11 15 ὑγοῦ- 

ΔΌ]6 ἰπαΐ τηοϑδὲ οὗ {π6 παγγαϊΐΠδνα ρίθοαϑ σοῦα νυ τδη ἢγδί, δα ἰῃαδί 

Ρογίεοιςοη οἵ αἰαίορτιια ἱπαϊοδίαβ ἃ ἰδία ρϑτοά ἴῃ Γι οΙδη 5. ΠΙΘΥΑΥΓΥ 
οσαγθοῦ. Βαί (ῃΐϊ5. ῥυηοῖρ᾽ 6 τιαβί οί Ὀ6 οδγγθα ἰοο ἴαγ. [ἢ ΠΘΔΙ͂Κ 

411 {η6 ῥγοάαοίίοηβ οὗ ἴμῈ βεοοηᾶ ρεηοα {μογα 15. εἰ ΠΕ ἃ ΟἸΘΑΥΥ 

Βοιη θα ηοία οὐ Δῃ βαϑῖν ἀἸβρυϑηεα αηἀοτγίοηε οὗ βαῖΐγα. Γαῖα 5 
ἀϊδοιβὲ ψΠῊ τηοίοσίς γὰ5 ὈΥΟΡΔΌΙΪΥ πὸ βυδάθη ἴδπου, αὶ ἃ οοη- 

δίδῃΐ στον ἀατγίηρ [Π6 γεαῦβ ἢ6 ἀενοίθα ἴο ΠΟΙ 5θύνίςθ, ἃ5 8 δᾶ 

: Ὑνο ρῥγσοίδίουν βρϑϑοῆθβ, ἴπ6 “ Ηρθυύδοίθβ᾽ δῃᾶὰ {86 “" Ὁιοηγϑιιβ,᾽ δἰγοδαν τοίοιτεα ἰὼ 

ἄρονο, δον ἰο 1,ποϊΔ 5 οἱ ἄρα. 



ΟΣΝΕΧΑ2Ζ ΣΛΤΟΡ  ΟΖΖΟΜ,. . ΧΧΙ 

τῆ 6 ϑῃ δ] ] νηθ55 οἵ μοῦ τηοιμῃοᾶς δηᾶ ἴἰῃ6 δὐιρίϊηθ55 οὗ [πῃ 6 γΘβυ 5 

αἰϊαϊηθα. [16 πιαδὶ ἢανα βοπιθίῃίηρ Ὀείίε ΜΟΥ ΟἸΕ᾽5. ΒΕΓ ΟῸ5 
Θοσγι ἰπδη υϊηρ τη δίογίοδὶ 20275- 2- 7ογο6 ἀροπ {τα δηα ὑγίνίαὶ 
1θλθ5. ὃ0 88 ἰυτηρά τὸ (6 Ῥτοξζουμάδυ βίυαν οἵ ρὨΠΟβορὮν, 
ΟἾΪΥ ἴο πᾶ {Π6 βδῖηθ ρα 165. οὗ πιεποά ρῥγαναίεηΐ διηοηρ [Π6 

ΘΌΠΟΟΪΚ5, [Π6 βαὴθ ὈΔΙΓΘΉΠ655 Οἱ ργδοίίοδὶ γοϑα] 5. δἰϊθπάδηξ Ὀροὴ 

{πεῖγ ἰδδομβίηρβ. ΤΠδ το]ρίοη οὐ ᾿ῖ5 {{π|65, ἢ 115. ΟΠ] Ί5ἢ οτγααὰ- 
᾿ἰγ, 115. θουη 1655 βαρεγϑε ἰοη, ἀγουβϑα Ὠΐπὶ ἴο ΡΙΤΥ δηα ἀογβίοη.ἕ 

Θοοίδίυ, ἢ 115 ἀρϑίατίβ ἀπα 24γυθη2ε5, 118 Του η6- Πα ἴα 5. δηά 
Ῥαγαβίίββ, [15 ρζοόβϑῆδθβ δηὰ ΡΠ 5.1 η]151}, 115 Ὀαγράτίο ἸΌΧΌΤΥ ἀπά 
οοτγαρίίοῃ, Δρρ4]116 4 πη. Οτδάθδ]]ν, ἴο Π15 ΟἾΘΑΙΓ σοΙΠ ΠΟη 5656, 
ἢἷἶ5 αἰγεοίηθϑβ δῃᾷ ἴονε οἵ ἰγαίϊῃ, οαῦλα 6 [1}}] σοῃβοϊουβηθϑβ οἵ ἢΪδ5 

τηϊβϑίοη ἴῃ {Π6 νου. ΜΠ ἐπε Ζθ4] οἵ δὴ Ἰσοῃοοὶαϑί, Β βδηΐογθα 

186 115ἰ58. ἀραϊηβὲ {(Π6 ἰεπάδηοῖθβ οὐ [ῃ6 ἄδυ, ἀπά ψίθϑάεα σἱπουΐ 
ςοϑϑαίίοη 15 ΠΊΘΥΟ 655 ρουγοῦβ Οὗ ΤἸΠΟΟΚΕΥΥ δηᾶ τἱάϊουϊα δραϊηδί (6 

[4156 γτῃσίοσγίς, ἴῃ ἀεροηδγαίθ ἢ] Οβορῆν, [ῃ6 ναί γα] σΊοη, δηα [ἢ 8 
ἀδρζανεα βοοϊ είν ψΐοῃ Ῥγανδεα δρουὺΐ Ὠΐτη. [ΐ 15 ἸΤηροΟββ᾽ Ὁ1Ϊ6 ἴῃ 

οὐ ᾿πγ1ἰ5 ἰο πηθηθοη δηα σμαγδοίθυζα ἐδοῇ σοιῃηροβιίίοη. ΤΕ πχαβῖ 

ΘΠ. ἴο (411 αἰϊοηίίοη ἰοὸ ἰὯ6 τηοδὲὶ ποίδϊ]θ. 1 5 ἰο θ6 θοσῆθ ἴῃ 

τηϊηά, ἰοο, [αι βοῖῖβ ρίθοεβ σου]Ἱά νουΎ ΜΜ611 6 δϑϑρηθα ἴο ΠΊΟΓΕῈ 

{8 ΟἿΘ ΟΪ455. 

1. ΑΘΑΙΝΘΥῚ ΤῊῈ ἘΒΕΤΟΒΙΟΙΑΝΘ5. --- ΟἹ Τποΐδη᾽5. σομ ΓΙ α οἢ5 

το ογἰοἴβηλ, τῆς {π|16 Ὀγοσῆυγα σῇ] ἢ ἰγεαίβ Οἱ νυ ηρ Ἡϊ 5ίουυ ’ 

45 (6 οσγϑαϊθδί ροετηδηθηΐ ναΐαθ, [ἢ 1η6 ἢγϑδί ραγί ἢ Ἔεχροβθβ δῃὰ 

τ᾽ ἀἸο]65 ἰῃ6 [Δ ]15 Δηα αῇεδοίαί:οηϑβ οὗ {μ6 Ὠἰβίοτγδηβ οὗ ἴῃ Ῥαγίῃδῃ 

να  (Α.Ὁ. 1τ6τ--166) ; {π6ῖγ ἰδοῖκ οὗ βυυητ εἰ ΓΥ ---- {ΠΕΙΓ 56 Ύν]] 6 ̓γηϊ4- 
ἴοη οὐ τη6 Ἰοιίεῦ ψὶμουΐ οσαἰοίηρ ἰῃ6 βριγιὶ οἱ ὙΤμαογαϊάθ5. δηᾶ 

Ἡοτοάοίαϑ ---- {Πεἰγ Βῃδη6 1655 αἰδιογίοῃ οἵ δοΐ ἴῃ ογάσυ ἰο Ἔχδὶὲ (68 

βἴογυ οὗ {πεὶγ ον δἰ4άθ. 1 {Π6 βθοοῃά ραζί ἢ6 ἰαγβ ἀονῃ ῬΥΪΠΟΙ 165 

το Ὀ6 οὐϑβογνβά ἴῃ νυ τηρ Ὠἰδίοτγυ ; ̓ῃ 5 5Έ 10 ἀροη ἰγαςῃ, τ Δ] γν, 
᾿Ἰπἀδροηάθηςε, οὐ ἶς 4] ννεϊσβίηρ οὗ αν άδησθ, σαγεῖα] γεραγα [ῸΓ ἢ15- 

του] 8] ρογβρθοῖϊνα, Ὀγθδάςῃ δηᾶ σοηβ᾽βίθηου οἱ νίεν, δοῃρ νι ἃ 
σοττεοῖ δπᾶ ρῥ᾽βαβίηρ βίγ]α, δ5 {Π6 οῃ δε τηϑτῖβ οὗ ἃ ἰγὰα μἰβίογίδη. 

: (οιῖρδζα {δε οἱοδίηρ βεῃΐθηοο οὔ 6 580- ἃ ΤῬεπηοουτι5 : [16 ὁη6 ἴο ΙΔ ρἢ δἱ {86 'ρῆο- 
τὶ 5, ννῆοτα {πὲ ἀδοϊαγαίίοη 15 τηδᾶδ ἔπαΐ τάηοα οὗ ἴπ6 πηᾶ58565; [86 οἴου, ἰο ἀδβρίοσα 

τῆ6 Ῥορυϊαῦ δ 1  ἀειηδηᾶβ 4 Ε οσδοϊθιτιϑ ΟΣ {πεῖν ἔο]]ν. ' 



ΧΧΙΪ ΟΣΔΜΕΦΑ͂Σ ΝΤοσςΤΖΊΙΟΜ,. 

ΤΠ ὁ ΘοῆοοΙ ἴῸγ Οὔδίοῦβ ̓  ροϊηΐβ ουὔάῪ ἴῃ [ῃ6 ὈΠΙογαϑί ἸΓΤΟΩΥ͂ ἃ γΟυδὶ 
τοδά ἴο βϑσοαββ ἰῃ (η6 τῆρίοτίοδὶ αγί. Ἰσηῃούδησα δηα δυάδοϊτυ Αγ 
τη 6 στϑαΐ ργθγβαυϊβίίθϑ ψ ὨΙοἢ ἐπ 6 ἀβρίγαηΐ τηυβδὲ ροββϑθϑθ. Ηδ τησϑί 

ἄγθϑβ ἴῃ τπ6 Ὠεῖρῃς οἵ ἐδϑῃϊοη, ἤανα ἃ τείϊηπυθ οὗ βογνδηΐβ, 0858 
δίγδῃησθ, ὉηΪ [6111 0 1016 ογὰβ δηὰ Ατς βῃ] ΡΟ θίἢ 5, βοδίίθυ ἢΪ5 415- 
οοῦτθα ἢ ἤοννούθ ΠῸΠΣ ΘΝΕΥΥ δοῦγοθ, (α1Κ αὐουΐ ἴῃ 6 ϑτηοὰβ 

ΘΟΙΠΠΟΏΡΙΔΟ65 οἵ δίβίογυν, ΒΘ ΊΠ6Γ ΔΡΡ]Ι Δ Ό]6 ἰο {π6 βῃ]6ςΐ ἴῃ μαηά 
ΟΥ ποίΐ, 50. ἢἰβ δυάΐδησα, ὑῥγαῖβε ἰμηβα!ῖ, δηά βϑασοθϑϑ νν1}}: Ὀ6 

Δϑϑαγεα. ἘΕῸΓ ἢἷ5 ρτγίναία 16, ἰδὲ ἢϊη1 αν 45 ἼΔΠΥ ΔΙΠΟΌΓΒ δηα 6 

85 ἀδνοϊ οὗ νἱγίια 45 ροϑϑίῃ]θ. Τῆδβα αἰϊγαοίϊοηβ Α΄ΓῈ γαργοβαηιθα 

845 σομηΐηρ ἴσχοι ἃ αἰβ ] Ὡρ 5644 ῬΓΟΕΒΒΟΥ Οὗ [Π6 γί, γῆ. 15. 51}- 
Ροβεά ἴο βανε εξ Ῥοϊυχ. ὅν, ἴῃ Ὠἷ5 ὁ ΤΙ γθο ΙΟἢ5 ἴΟΓ Βεγνδηϊΐβ, 
1γαϊαΐθϑ ἰη6 ἰοηα δηα τδῆηεΥ οἱ [15 ρίεςθ. Ἷ}ἢ τῆς “Τ ΧΙ 865 

τὴ6 φργαναίθπὶ αβεοίδίίοη ἴοσ βίγδηρβ, οὐϑοϊδθίβ, οὐ. πδθν- δηρ] θά 
ἜΧΡΓΟβϑΙο5 15 ποδί ὨΌΙΩΟΥΟΌΒΙΥ οὐ ἰοἰδα, 1 χίρθῇδηθβ, ἃ γοῦηρ 
τῇ οιογι εἴδη, τοδᾶάβ ἃ οοτηροβιτίοη οὗ [6 ποννεϑί βδοτί. 1Τποίδη 115ἴθ 5 

ἴο ἴπ6 δῦϑυγά μοάρσε-ροᾶρα 845 ἰοπρ' δἃ5 ἢ σδῇ δηάυγα ἰξ; Ὀγθακβ [Π 68 
τεδάεσ οἱ, δῃά δάνί5εβ εἴπ ἰο ἰαΐζα δὴ ειχθίς ἴο οἷθδὺ ἢΪ5 βυβίβῃ οὗ 
{π6 ἀΐδεδαβθ. οὗ νευθίασε, 50 (μὲ ἢ ὁ τῇδυ υπαἀεγβίδηα δΔηα 5ρϑαῖ {86 
ἃ δυμηδηῃ Ὀεΐηρ." ὙὍΠ6 γοῦῃρ πίη 15 ργανδὶ δα ἀροη ἴο 0 50, Δπηᾶ 

15. ργθδίϊῃ γε]! ενεά ; ψβδγθαροη 1ποίδη ἰαγ5 ἀόνῃ 8 σοιΓ86 οὗ τεδά- 

ἴηρ ἴῃ [ῆ6. οἱ ροείβ δῃᾶ ῥγοβα νυ τίουβ, ὈῪ ΆΙΟὮ [Π6 145ὲ νβϑιρ 65 

οἵ {86 τηδίδαν Μ1}} θῈ εῇἴαςεα δηὰ τπηθηΐαὶ δηᾶ τηδίογίοδὶ Ὠθδ] ἢ 

τεβίογεα. ᾿ 

ῷ. ΑΘΑΙΝΘΥ ΤῊΕΞ ΡΗΙΠΟΞΟΡΗΕΒΞ5. --- ὁ Ἡογηγου ται 5, ἦ 5416 οἵ 
Τάνεβ, “ΤῈ Δηρίετ,, “ Ταρίτπδο, ΤΒῈ ΕἸρινεοβ,, ὙμῈ Τνΐοα 
Αςουβεοά,᾽ δηᾶ “ Ισαγοτηεηῖρραβ᾽ γα (Π6 αϊαίοσιιεβ ἴῃ ψ ϊο (Π6 

δηεγναϊθα ρΠΟΒΟρΡὮΥ οὗ ἐμ {{π|6 15 τηοδί βθνεῦεὶν Πδπάϊθα, ὍΠα 

ἴοης οὗ ἰῃ6 “ ΗδΙο 15 ̓  5. ργΓενδ Πρ] οὗ [Π6 τηοβί δαῦπθϑί οἤδύ- 
δοίθσ, ἐπουρῇ τονε: ΕΥ̓͂ πη ἃ Ὠθπιογοῦ5. 5166. ται ιῖς ΟΥ 5]}0 
Ἰαὰρη. Τί 5 αἰπηθα δβρθοία γ. δἱ ἰῃ6 ϑίἰοίοβ, Ὀὰΐ 1 βραῦθθ. ἤοηδ οὗ 

1Π6 5δϑοίβ. ὙΠο ἀϊσουβϑίοῃ 15 σοηἀποίθα ἴῃ ἐἢ6 ἔγὰς ϑοογαίϊο ξϑῃϊοῃ ; 

Δ [ῃ6 επτπυβίαϑιεῖς ϑιοῖς, ῆο Π845 ἀδνοίθα ἱννεηῦ γ68γ5 (ο {π6 

βἰθαν οὗ Ηἷ5. βυβίθηι, δῃᾷα ἔδεῖβ ἰπαὶ μῈ [5 τηδᾶβ ΟὨΪΥ ἃ ϑἰδγί, 15 

Ῥγουρβὲ ἰο με οοηνϊοιίίΐοη (μα ἴξ 15 ἱπιροββίθ]α ἰο ἀβοϊάβ ψῇῃϊοῖ 
βυβϑίδβηι, 1 δὴν, Ψ11 16δά ἰο {πε ἰγαίῃ ; ἐμαὶ 1 1Π{6 580 δμογί 1ἰ 15 



ΘσΕΝΖΕΚΑ͂ΖΣ ΧΑΛΤΟΡ  ΟΖΊΟΝΣΖ. ΧΧΙΙΠ 

ΔᾺ 416 ψαβίβ οἵ εῇογι ἴο αἰϊειιρί ἰο δἰΐαΐϊπ ἰο [6 τηγίῃΐοδὶ ρεῖ- 

ἐβοϊοῃ ψῃϊοῦ (86 ϑοῇοο δ ῥγοΐθϑϑ ἰο ἴθδοῃ, θαΐ ψΒΙοἢ ἰῃ6 5δά 

1ἴνεβ οἵ {με ργοΐθββϑουβ 6116 ; δηά ἰμαΐ νἱγίιιθ γθα]ν σοηβὶβίβ ἴῃ 
δοίΐοη. Τθ ϑίοϊς δοὶβ Ὁροὴ (ῃ15 ἤδν σοηνϊοίίοη, δη ΔΡρδηάοῃβ 

ΡΒ] οβορῆγ. 

ΤῊ ὅαἷε οἵ 1ὐἰνεβ᾽ δῃὰ “ΤΠ ΑὩρ]ογ᾽ δῖα διηοηρ' (η6 Ὀτὶρῃϊαϑί 

Δῃᾶ οἰανογοϑέ οὗ [οϊδη᾽5 ργοαποίοηβ. [Ι͂η (6 ἢγϑί, Ηθγτηθ5, δἱ (ἢ 6 

ὈΙάἀάΐηρ οἵ Ζειβ, 56115. [8 δηοϊθβῃΐ ρὨΠοβορῆθεβ αἱ ρα]. δαοίίοη. 

Τεη ΡΒΙΠΟορ θ 5. ἴῃ 811] αὔθ οἴεγθα ἴῸγ 8416, οἵ ψῇοπὶ ΑΥΒΈΡΡαΒ, 
Πειηοοτίία5, ἀπά Ἡδτγδοίεἰία5 πα ἢο ραγοθαβοσ, Τῆς ταϑέ ρῸ ΟΕ δἱ 
νΕΙΥ ἀἰξεγεηι ρῥτῖσαβ. ϑοογαίθβ είς ῃθβ ἔννοὸ ἰ4]θηίβ ; Γῃγυβίρρυβ, 
ὑγεῖνα τηΐηδε ;. Ῥυίαροίαβ, ἴθ τηΐηδθ ;. Ασϊβίοί]β, ὑνθηΐν τΐηδα ; 
ἘΡίουταβ, ἔνο ταΐηδθ ; Ῥυσγθο, [Π6 βοαρίϊο, ομβ πηΐπα ; ΜΏ1]6 Ὀΐορο-: 

Ἠ65 15 ἃ5 ῬΌΟΩ 45 ρίνθῃ ΔΙΑΥ ἴοσ ὑνῸ οἶδ. Α'5. δδοῖ ἰβ ἀροη ἰῃ6 
βίδηα, ἷβ8. δοςοπρ] 5 πα πΐβ αύα ἀθβοῦ θεά, δηὰ ἃ ἐγανεϑίν οὗ ἢΐβ 

τεδορίηρβ ΠΠΊΟΓΟΌΒΙΥ ροίνεη ΟΥ̓ 126 διυοίίοηθεγ, [0 15 τῆογα ἰδη 
1Π|Κ ]ν {πδὲ (15 ἀϊαίορτια τουβεά βίγοπρ' ἔθ! ηρ ἀραϊηδί ποίδη ; δἵἱ 

411 ενεηΐβ, 6 ἔθ! 1 πϑοθϑβαῦυ ἰὼ Ἔχρίδίη οΥὐὁΓΎ ἀδίθπηα Πϊπη56 1. Τη 
“Τῆς ΑὨρ]ογ᾽ [86 ῬὨΙ]ΟΒΟΡΏΕΥΒ αύθ ταργεβεηίβα 845 δ]ῖνα [ου ἃ ἄδυ, 

ἴο ἰακα νϑηρθδησθ Ὁροη 1 ποίδη ἴοΥ 815 βοδηάδίουβ ἰγθαίμηθηΐ οἵ 
τε. Ηδ ἀεξηΐεβ [μδὲ ἢ ͵ἴβ ἐμεῖτ Ἔπϑίωυ, δβϑθγῆηρ ἐμαὶ ἰο ἔπετα μ6. 
ΟὟΘ5 {Π6 οἶδε Ὀδδυίίεβ οἵ 15 βίγ]θ, δηα 8.518 [ἰοῦ ἃ μϑθαιίηρ Ὀβέογε 
οοῃάοιηηδίίοη. [1 ἰ5. ἀρτεεά ἰμδΐ ῬὨΙΠΟΒΟΡΩΥ ΠοΥβ 6 514]} ΡῈ [6 

Ἰυαάρσε. Γαιοΐδῃ Κηονβ ποῖ γθΓα 506 τηΔῪ 6 Τουπα. ΜδΗΥ͂ ΡΕΥ͂ΒΟἢ5 

ἢ Ἰοηρ Ὀδαγάβ ἀπά στάνε ἀθιηθδηοῦ ἤᾶνα οίνθη ΠΤ αἰ ΓΟ Οἢ5 ἰοὸ 

ΠῈΥ δροάϑ, θᾳΐ ἰἢθ686 ἢδγνα 411] ργονβα ἴαβθ. Τιοκιγ, 45 ΤΠ6Υ ῥτο- 
οορα, αν τηθοῖ ἢδγ ἴῃ [6 Ῥογίίοο, ἢ Ψιγίαθ, Τειρθύδποθ, δηά 
{π6 Κ6 ἰὴ Ποὺ γαίῃ, δῃά ἤθδῦ ἤθγ Τ ταυτί, -- 4. σοίοτο55. Τόστ, 41] 

ὧν 

Ῥαυΐ ᾿πρεγο ΡΈ 16,’ --οῦ ψβοπὶ Γπιοίδῃ οαίοῃθβ. ΟἸΪΥ ἃ β᾽πηρβε : 

ΜΥΠΘΓΘΌΡΟΩ ΤΠΕΥῪ ταραὶγ ἰο 186 (θρ!|6 οἵ Αἴμεηα, δῃηᾶ τῃ6 {{ἰ8] 

Ῥερίῃβ. ῬΡ]αΐο 15 δβκαά ἰοὸ τηαβκε (ἢ δοσυβαίίοῃ, [ΟΥ̓ ἢΪ5 “ΔΎ 6 ]]ου 5 
ΒΌΙΠ ΤΙ οἱ Ὠουρμί, Αἰΐς βννεείηθβθϑ οἱ αϊοίίοη,᾽, δηᾶ τηδηϊοϊά 
οἴου ρύδοεβ, ρθου δεν δἰ ἴηι ἔοΥῦ [15 οἵῆοθ. Βαΐ δ ἄθοϊηθβ:; δηά 

Ὀίορσθηθβ, (ῃ6 Ογηΐο, μο Βαα ῬὈγουρῃϊ ΟὨΪΥ βίχρεηος δὲ 16 588]6, 

ΤΑ Κ65 ἰδ6 σμαῦρα, Δ] Ἔρίηρ πῃ δαγηθϑί, εϊρν, ννῖβα (μὲ Γποΐδῃ μα 

1.Α ἰα]επὶ νὰ5 δρουΐ ᾧ τ,τοο, [ἢ 6 αὐϊηᾶ δδοιυΐ ᾧ 2ο, [Ὡς ονοὶ δρουΐξ 23 σβῃΐβ. 



ΧΧΙΝ ΟΕΝΕΖΦΑ2 ΧΝΖΟΡ Ψ ΟΤΖΤΖΟΝΛ,. 

οα]απιηϊαἰθα {πὸ ΡΠΟβορῃοῖβ, ἀπ τηδᾶβ ῬΉΠΟΒΟΡΩΥ ΠοΥβα] ἃ ᾿γ- 
ὑγΟΓα δηά ἃ γεργοδοῦ. ΗβἜ 15 ΤΊΟΓΘ᾽ ΒΟΌΣΥΙΠΟΙ 5. τῇδ [Π6 σΟΙ 64 1825 ; 

ὯΔΥ, ἜαυθΏ, 6 ἢ85 βίο θη ἔτοτὰ ῬὮΣΟΒΟΡΏΥ Π6Γ οἱ βεύναπί ΤΊ] σι, 

Δηα σοηνογίοα Ηἰπὶ ἱπίο δὴ δηΐδροηΐδί.. [πιοΐδῃ σα ρ] 165. {παΐ Ηἷβ 

ΓΘνΘΓΘΩΟΘ ἴοσ ρσαηπίης ΡΏΠ]ΟΒΟΡΗΥ 15 ἀῃρουηαβεά ; ἐμαὶ 15. δἰΐδοκ 
ἢδά τεΐθγθηςξα ΟὨΪΥ τὸ [6 ᾿5[ 8) ΡΠ ΠΟΒΟΡΉΘΥΒ οὐἩ {Π6 ργεβϑηΐ ἀδυ, --- 
ὉΠ οτίἢν ἀἰβοῖρεβ οὐ τὰς ᾿Παδίπουβ ἀξδαᾶ, “τῆθτα ἅ5565 ἴῃ ΠΙΟη8᾽ 

5Κίηβ.᾽ ὍΤΠΘΥ, ποῖ 6, Ὀτγίηρ ῬΒΠΟΒΟΡΏΥ ἰπίο οοηίειηρί. Αραϊηβί 

Πδτὰ ---- [ηθτλ ΟἿΪΥ ---- 15 μοῖ ἴγ6 15. Κπαϊβά. Ἰημοίδη 15 δοαυϊτεά, 

Δη 15 Ὠδ1]6α 25 [86 τγθαὰὶ ἔγθηα οἵ σα. Απηᾶ πον ἰΐ 15 τοϑοϊνοά 

ἴο ρὰϊ π6 φυδοῖς ΡὨΠ]ΟΒΟΡ ἢ ΘΓ5 οἡ ἰγῖα]. ϑυ]] ρθη ΒΌΤ ΠΟ ἢ5 ἰπϑ τὰ 

Ἰηΐο οουτέ ἴῃ [6 παπ)6 οὗ ίγίαθ, ΡΏΣΠΟΒΟρΡἢν, δηὰ Ταβιϊοα. Ἡγαϊν 

ἃ ἸΏΔΩ ἌΡΡθδασβ. [οΐδῃ ΡΓΟΟΪΔΙΤΩ5 ἃ αἸβ ἐγ] Ρα[Οἡ οὗἩὨ οἹΓ5. ο 411 ψῆο 
0411 {πϑιυβοῖνεβ ΡὨ]Π]ΟΒΟΡ ΘΓ, ἢ δὴ δχίγα ργθβϑεηΐ ἴο ἰποβα ψ! ἢ 

Ιοηρ θεαγάβ. ΤΏ Αογορο]β 15 ἱτημηθαϊδίε!ν [γοηροά ἱ ἢ ΘΑΡῸΓ 

εχρβοίδηίβ. Βαυΐ ἰῆε886 σΘὨΙΓΥ ὯῸ ΒΘΟΟΠΘΥ ἀἰβοονοῦ ταὶ ψίτίαα δηὰ 

Τταῖῃ λῇα σοϊῃρ ἴο ἱπαυῖϊγα ἰηΐο {πεῖν ᾿ἴνεβ τἤδη οἱ {86 ν ῥδοῖς ἴῃ μοί 
μαβδίθ. Ομδ Ογηΐς ἄγορβ 15 ννδι]εῖ, νυ 1 ἢ 15 Τουηα ἴο σοπίδίη, ποῖ 

Ὠοιηεῖὶν ἰοοά, Ὀαϊ ρο]ά, οἱ αἰτηθηΐ, ἃ τη ῖγτοῦ, ἀπά αἷς ' Ὑταςῃ οοτὰ- 

ΤΩ 55 οῦ5. [ποΐϑη ἴο ΕΧΡΟΒΕ6 [6 [λ]56. ῬὨ]Π]οβορἤείβ, δηα Ὀγαηᾷ {με ἸΓ 

Γογεβοδάβ τ ἢ “ἾΟΧ᾽ ΟΥ “8ρ6.᾿᾽ Ηδ ργοςβδβαβ ἴο σδίςῃ ἰἤθτα 1ῃ {15 

ΨΑΥ: Ὧξ Ὀαϊί5 ἃ ῃοοῖς ψ ἢ σοϊά δηάᾶ ἢσϑβ, δῃᾷ αἀτορβ (86 11η6 ονεῦ 

[1ὴ6 εἄσε οὗ ἰ[ῇ68. Αὐοτοόροῖίίβ ; δηά 80, ἴο ἴδε διηπβοιηθηΐ οἵ {πὰ 
ΔΒΒΕΙΏὈ]6α νγίαε5 δηα γοϑαβοι δίεα ΡΠ] οβορἤοΥβ, ἤβ].65 ῸΡ δηα α15- 

ῬοΟβ65 οὗ ἸΏΔΩΥ 8ῃ δύγδηῃΐ ἰζσπᾶνα ψῆο πιδάβ ρἢ Π]ΠΟϑΟρἣΥ ἃ ἰγδαβδ. 

ΤΗΘ “Τρ 86 ᾽ ρῥγοβϑθηίβ ἃ5 1 4 ψεααϊηρ-ΓΘαβϑί, αἱ Ὡς ἢ ἃ 

Τεργεβθηίαίίνα οὐ δδο οἵ ἴῃ6 ῥῃ]Ποβορ οὶ βϑοῖβ δϑϑὶϑίβ. ὙΠῈΥ 

ΔΙοηθ οἵ 41}1 [η6 σοιρϑην 76 1Π-τηληηθγεα δηᾶ ἀἰϊβογάθηιγ. ὍΠον 
[41] πο 4 αἰβραίθ, απα αἱ ἰαδὶ σοι ἴο δίονβ, θη ἃ φϑηθΊαὶ 
τηδ]έβ βῆβϑαεβ, αηα αγὰβ δηα οβαβ βυεογ,. [Ι͂ἢ ἰῃ6 σοηξαβίοη {86 

ἸΙσῃίς ἀγα ραΐϊ ουἵ; δῃηά ΨΏΘη δηοίῃευ 8 βϑυδάθηϊγ ργοάποβά, (ἢ ς 

ΡὮὨΠΟΒΘΟΡ ΕΘ Β 416 41} ἀϊβοονεγεα ἴῃ σοιηρτουβῖηρ Βιἐὰδίοηβ. “Τῆς 

Ευρτεῖνεβ᾽ 54 .Ὑ1ΖῈ5. [Ὧ6 Ογηῖοβ ββϑρθοία!ν, 0 416 τεργεϑθηίεβα 85 

Ἰαύρεῖὶν τηδάδ ὍΡ οἱ νὰραθοπαβ δΔπα ΓΌΠΑΥΑΥ δίανεβ. [}Ὲὼ [6 “ὙΤΙΟΘ 

Ασουβεά᾽ [ῃ6 ῥῃ]Π]οβορν οἵ ἰῃ6 ἀδΥ 15 Ὀ[ογῖν ομαγδοίετζεα ; Ὀαΐ 

(Π6 Ρίεβος 15 τιοβδί ἰπἰογεβϑίϊηρ' ἔοσ {Π6 ἰαδὲ ρατγί, ---- [το πὶ νυ] ἢ [{ σαῖς 



ΟΕΜΝΕΙΜΑΖΣ ΤΖΥΤΔΟΡΟΟΘΤΤΟΛ,. ΧΧΝν 

15. ΠΔ81η6, --- ἴῃ ΜΏΙΟΙ ἘΠοίοτς δπα Τ᾿δοριιθ Ῥγοῦθυ ΟΠαΥρ 5 οἵ 11]- 

ἰτοδιιηθηΐ δραϊηδί Γποίδη; Δηα 6 Δ΄ σοῃΒΘ  ΠΘΉΠΓΠΥ ἰηΐογμιβα οἱ 
ΓΊΔΏΥ Ραγίϊου]ατβ οἵ ἢ15 11{6. 

3. ΑΘΑΙΝΒΘῚΤ ΤΗΕ 6Ο55: --- Τα ἀϊαϊορτιθϑ ἴῃ ψΏΪΟἢ ἰῃ6 ρορυΐαῦ 

το] ρίοη 15. δϑρεοΐα!ν οὐ οβαα ἀγα διηοηρ (Π6 τηοϑὲ ὈΠΠ|ΠΔηΐ οἵ 
Τ1κιοΐΔ 8. ΡΟ ουάδησθβ. ἘδΟῆ ΟΠ6 ΤΕρΡΑΥ5. ΟΔΥΘ[] τγοδάϊηρ. ΕῸΓ 
(86 “ Πἰαίοριεβ οὗ [86 οάϑβ᾽ [ῃ6 5ἰυάξηίΐ 5 γοίεγγεα ἴο [Π6 5ρ6018] 
ΤηἰτοάαοίίΐΉοηῃ ρῥγεῆχοα ἰο {6 Νοίεβ. “ Ῥσγομγείῃδαβ δηά (8 

.Αβϑϑπλθὶυν οὗ [ῃ6 (οάϑ᾽ δἵὰ γϑα!ν ἀϊαίορσιιθδβ οἵ [η6 ροάβ, Ὀὰᾳΐ ᾳροὴ 
α' 11||16 τλογα εἰαθογαίθ βοαὶα ἴδῃ {ποβα ἴῃ (ῃ6 οο]δοίίοη οἵ ἰμαΐ 

Ὠδῖπθ. ὙΠΘ ΓΟΥΠΟΥΓ οἶνεβ ἃ νἱνία ρἱοίατα οἵ [ἢ 6 γϑ δι οπβ ἢΐρ Ρὲ- 
ἱψεθη ρῸἀ5 δηᾶ πηξῃ, δηᾶ ρεῖ5 ΖΕαυδ, Εἰ Π1561} ἃ τλθα ἀβῦγρασ, ἴῃ (Π6 

ὙΤΟΙΡ᾽ ἴοΥ ᾿θαουβῖν σοηάἀοιηηΐηρ Ῥτουηθίῃ 65 ἰο {Π6 τοοῖς δά 1ῃ68. 

ναϊίαγα. ὙΠῸ Ἰαἰίο του ]δα (86 ρτοδὲ ᾿ΠΗῸΧ Οὗ πὸν ροάβ ἰηΐο 
ἰῃ6 ΟἸγιηρίς ἔδιῖγ. ΖΕαυδβ Βυϊη 05 [η6 σοὐδβ (0 ἰηβίπ{8 ἃ βγεῖ 
Ἰπααΐγυ ἰηΐο ἰμ6 τρῃϊ δηᾶ {116 οἱ δδοὶὶ ἤθνν ρ»Οα; 50 ἸὩΔΩΥ͂ Ὦανα 
Ῥδθῃ 5ϑδίμηϊηρ ἴῃ ἰῃαΐ {πῈν πᾶν Ῥδοοῆηθ ἃ ρύανε πυΐβαηςα: 
Μοιῆα5, ἰδ6 ρευϑοῃ οδίίοη οἵ φτυμλθ]ηρ, 15. [86 σεῦ βροϊκεβιηδῃ. 

Ηδς 5ἰδίθβ (η6 οαϑα θοϊαγ, ποῖ ὄνβὴ βραγίπρ' ἰπ6 Περί πιᾶία βοηβ 
οὗ Ζειιβ ἰπι56 1 ψὸ μβανα Ὀεεῃ Ἔχαϊεα ἴο 81} ροάβῃίρ ; Ὀαΐ ἄἅνε]}- 
ἵἱῃρ πιοῦα ραυ ΟΌ]ΑΥν ἀροη {μ6 Ἐδβίθση δηά Ἐρνυρίίδη αἰνί ηἰτ165 
10 αν τορι ογονγαθα ἰηΐο {Π 61 ἡ οτ, Αἱ ἰαβδί ἃ 5016 π1η 
᾿ἄξογαϑα 15 Τυϊπιϊμαίεα Ὀγ Ζεαβ, ργεραγίηρ ἴοσ (6 εἰδοίίζοη οὗ ἃ σοπι- 

ταϊβϑίοη οὗ βενϑὴ οὗ [86 ργεαΐ ροάβ ἰο δβχαπηΐπα δηᾶ δάϊυάϊοδία [ῃ 6 
οἰαίι5 οὗ 411 ἰο 5θαίβ ἰῃ ΟἸγριβ. ὙΠοδ6 ῆο οδηποῖ τη] ροοά 
ἐπ οῖγ {165 ἀγα ἰο Ὀ6 τοιῃηδηαβα ἴο (ἢ6 ἰοτη5 οἵ {πεῖν Δ ἢ 6Υ5 ! 

Ιῃ [6 “Ζευβ (ομίυϊεα᾽ [6 νεΥγ Ρρονεῦ δηά σοάῃοδά οἵ ἰῃς 
ΒΌΡΓΘΠΙΘ ΡΟα τγασαῖνοβ ἃ [ἘΥΓ 16 ον. Α Ογηΐς ῥγονβ5, ἴο [16 σοῃι- 
ΡΙθῖα Ῥὰΐ ᾿ἱπηροΐθης ἀϊβοοιηδίυγτε οὗ [6 στεαΐ Ζειβ, ἰῃαΐ, 4ἃ5 (88 

Μ ΏΟΪ6 πηΐνογβε 15 ρονεγηθά Ὀγ (ῃ6 Εδίββ, ΒΒ δηά ἢ15 σοιρβϑιβ ΔΓ6, 

Ἰαϑῦ δ5. ἸΏθῃ δἴθ, ΟὨΪΥ βεύνδηΐβ Οὐ ἰῃβ γα θηΐβ. οὐ {Π61Γ ρονεῖ, δηὰ 
50 5 θοδβίβα βΌρΎοΙΏΔΟΥ 15 8η δ Ρ Υ τηγίῃῆ,. ὍΠδ βυϑίεπι οὗ {αἰ Γ6 
τενναγάς δηά ρα δ ηβ τηυϑί 4150 [411] [πγΟΌρ ἢ, θεσδαβα ἀηγθδβοη- 

ΔΌΪ6, Θύγεϊν τῆ οαρῃΐ ποί ἰο Ὀ6 Ραηἰβ 6 ΠΟΥ γεοεῖνα ἔλνου ΤῸΓ 
δὶ ἢ6 5 σοιρθ 64 ἰο ἄο ; δηά 811] 8ἷ5. δοΐβ τηβί θ6 οἵ (μδὲ βοζί, 

16 τὴ6. Εδίεβ παν} δον Τογεογάδίη 4}1 (8168. 



ΧΧΥῚ ΟΕΝἜΕΦΑΣΖ ΧνΤοΟ ΤΟ 77ΟΛ. 

ΤΠΟῈ “Ζεὺς ἴῃ Ἠτοΐοβ᾽} 15 ἃ ὈΓΠΠΔηΐ δἰζοηρί ἴο δηη] 1]1δΐε (ἢ 6 

ἀοοίτίης οὗ ργονίάθηοθ. Τὴδ βοεῆθ Ορβὴβ ἴῃ ἤδανθη.. Ζειβ 15 
Ῥβδοΐηρ ὉΡ δῃᾷ ἄονῃ ἴῃ ΔΡΌΩΥ, ταυτοτϊηρ ἴἰο ΠΙμι56}. Τὸ ἩΘΥΠΊΘΒ 

δῃᾶ Αἰῆθηδ, ψο ὑγρα Πἴπι ἴῃ τηοοἷκ νεῦβα ἴο ᾿τπηραγί Ὧ15 ἰγοῦθ]86 δπά Ὁ 

Πηά σοπηξοτί, 6 ΓΕΡΙ65 ἴῃ ἃ τηγϑίεγουβ δηᾶ ρογίθηςοιβ ΤΟΙ ΠΙΒΟΘΏΟΘ 
οὗ Ευτΐρίάε5. Ἡδφγα δρρθαΐβ. 586 Κηονβ ψῃδί 4115 πὰ : 6 15 1 

Ιονε ἀραῖΐῃ. Ζειβ τοβθηΐβ [η6 σμαῦρθ. [115 ἃ ἴαν αἰ Πεγθηΐ τηδίίζεσ : 
τὴς ροάδ δὰ 1ἦ ρεῦ!]. ΤΊτο0165, ἃ 5ἰοίο, δηά Τδηγῖ5, 8Δὴ ἘΡΊ ουγαδῃ, 

ἔ6 11 ἰηΐο ἃ ΡῬΡΌΡΙΠο αἀἰβραία γεβίθγάδυ οὐ ἰῃ6 παΐασγα οὗ ρτονίβποο, -- 
Πατηΐβ μοϊαϊηρ ἰδὲ γα ἀο ποί δχἰβί, οὐ, ΔΎ ΑΥ, Ἔχ σοῖβ6 ΠῸ σοῃίτΟ] 

ΟΥΟΥ δυϊηδη αἴαϊθ. ὙΏΕΥ 476 ἴο Πηϊδ ἰῃὴ6 ἀεραία ἰο- αυ. ΤΗδ 
ΜΟΥ] 15. Ὀγθδίῃ 655 ἴο Κηον ΜΏ]ΟὮ Μ01}} νη, ΟἿΓ ἀδηροῦ 15 Ἐχίγε μηδ. 

ΨΥ μαΐ αὔα ψα ἰο ἄο ἢ [1{ |5 ἀδοϊάβα ἴἰο “411 δῇ 4556 101 γΥ οὗ ἰἢ6 σοἄϑ. 
ΗΘ ΥΠΊ65. ΤΠ] Κ6 8 ΡῬγοοϊδιηδίίοη ἴῃ ἃ ῬΙΌΟΥ οἵ Ἡογηεῦ. - Τῆς ρσοάβ 
[Ὠγοηρ ἴῃ, δηὰ δἵα ταησϑά ἴῃ (86 οὔάεῦ οἱ {Π6]1 τηδίθσίαὶ δα ψνουκ- 
ΤΩΔΉΒὮΙΡ, -- [ῃ6 σοαβ δηᾶ {ῃεῖγ ἕδιηοαβ βίαίιθβ Ὀθίηρ ΠΠΊΟΓΟΙΒΙΥ͂ 

Ἰάθπῆεά. ὙΒῈ ροϊά ροάβ μανε {μ6 ἢγϑί γδηϊς, θαΐ ἔμ 6γα ἃΓῈ ΤΠΔΗΥ͂ 
ἀἰβραΐεβ 45 ἴο ργεοβάθβηςα, ὍΏβη δἱ ἰδϑί 8} δα βεαίεξἀ δῃᾶά ογάθι 

Βϑουγεά, Ζεὺκ ἰ5 δρουΐ ἰο βίαι {πε οὐ]εςοΐ οἵ ἰῃ8 τηδοίϊηρ. Βαΐ ΒΕ 
[45 ἰογροίίβῃ ἢΪ5. ΒΡΕΈΟΙ, --τὰ ἥμε οἠβ ἴ ψὰ5 ίοο. νμαΐ 588}1 ἢς 
ἀο ὃ ---ἰγν 4 Ὀἷζ οὗ Ἡομλεγ ἢ “ΟἿ, ἰμαΐ 15 όγῃ ουἵ, ΗΠ εγη65. (6115 
ῃΐ. [200 2β {86 ογδαίουβ: ἅο, ---- θούῦον ΠΌσὰ Τοηηοβίμθηθθ. ΖΕυ8 

ἄοαβ 50, αυοίζηρ [86 στεδὲ ογδίοῦ 50 ΠΘδΥΪΎ (δὶ ΠΘ6 411 Ὀπὶ 04115 [88 
σοὐάβ “ (ἀδηί]δθθη οἵ Αἰμθηβ. Ηδ σείβ (6. Βιβδί ψογὰ οαΐ, Ὀσΐ 

ΘΙ Κ5 Εἰτη56 1 ἴῃ ἐἰτηθ ἰο τερίδοα [6 βεοοηά νι “ ροάβ.᾽ Τὴ 
σοάθ δἵα ἰηίογιηβα οἵ ψῇῆδί 15 ροίηρ ἔογνναά. ὍὙΠῈ Ῥδυν ἰῃδίὶ 

θε]ενεβ ἢ Τδιῖβ 15 σοηβίδης  Υ ἱπογεαβίηρ. [ΙΕ 6 ψίηβ (16 ἀδΥ 

6 .5Π4}} θ6 ἰδέ ππποηογεα δηά 1416, ρευιβῃϊηρ οὗ ΒαηροΥ δῖα ἴῃ 
ἢεανθῆ. ϑοιῃδίῃίηρ ταδί ὈῈ ἄοπα. [Τ εἴ ἐδοῦ 5ρεὰκ Ῥοϊαϊν. Μοιηὰδ, 

τῆς λυ - ἤμουν, αὐῖϑεβ. Ηβδ 5 ποί βυγρυίβεα ; Β6 [85 Ἰοῃρ [ογεβθεη 

δον ἰπἰηρβ νου] φρο. (οοάῦ πχδὴ παν θεβθῃ περ]θοίβα ἀπά δ᾽ονεά 
ἴο βυῇεν; Ῥαά τῆδῃ ἰοἴς Ὀπραῃιβηῃθα ; οὔδο165 ργονεα 104158. δηά 
ἱγίηῃρ. Οὐ 76αΐουβ ᾿ἰνὲ8 δῃηά ἴονεβ δε σῃγοηϊοϊθα ἴῃ [ἢ6 βδογϑά 

Ροδηβ. νμαΐ ψομάφγ Ἐρίουγυβ ἀδηϊεα οὐὐ γον άθηοα ἢ ΤῊ 

1. 866 Ετουάσ, “5Βοτί ϑιυάίαβ,, ἘἈϊτά βϑυῖθβ, αὐτῖοῖα " Τιυοίδῃ,᾽ [ῸΥ ἃ βρι τ 64 ἰγδηβϑίδίίοη 
οὗ {15 ἀϊαϊορσαα. ἷ 



ΘΕΔΝΕΡΑ͂Ζ ΤΥΤΡΟΡΟΟΘΤΊΙΟΜ. ΧΧΥΪῚ 

ΜΟηοΥ 15 1 αἸα ποῖ σοπῆα βοοηθῦ. ΑἹ] γα ἢανε οδγεα ἴου 5 ἃ 
ΒίοδαῪ Αἰΐαῦ βεύνισθ Ῥοβείἄοῃ δᾶνί565 Ζειβ ἴο Κποοῖ δ ἀονῃ 
ΙΓ 15. ἰμαπαουροϊ. Νο, ἰμαΐ 15 ᾿τροβ51016, Ζειβ τγα)οΐῃβ ; Ἐν ΈΓΥῪ 
Τγ85 Θη6 5 ἀδοζεβά Ὀγ Εαΐθ. Αροϊῖο βυρρσεβίβ [Πδΐ ἃ Ἰὰηΐοῦ σοθη- 
561 ΡῈ ρῥγον ἀβα ἰο ἢ6]ρ ΤΙμηοΟΙ685, --- νῆο 15 ΤΕ Δ]ν ἃ ΝΟ ΥῪ ψουίῃν 
ΓΔ, 45 ἰαῦρε οἶδδϑ8εβ δηᾶ 4}1] [μαΐ, θᾳὶΐ αυϊ8 Ἰο565 ἢἷ5 ἢθδὰ ἴῃ ἃ 
ΡΌΘΙ]Πς ἀεθαῖθ. Μοπιὰβ βοουὰίβ ϑθοἢ δὴ ἰάθα ; ἃ Ὀϑίζοσ ρίδη ταδὶ Ὀ6 

ἀενίϑεα. Βυΐ γοι 8416 ἃ ρῥῖΉρμεῖ, Αροἱο; γοῦι ἢανα τηδάδ ἃ ζογίπηβ 
αἱ (6 οὔδοῖὶα Ὀυβίηθθβ. Τ6]] ὰ5 δον (ῃ15 αἀἰδραία 15. σοίϊηρ ἴο ἰΎῃ 
οαΐξδ. ΑΡΟΙ]]ο δὲ Βγϑί ἀθο!ηθβ; μ6 ἢδ5 ποῖ ῖ5 {Π]ροα οὐ οἴμεὺ 1τρ16- 

ῃθηΐβ ἢ ἢ. Βαΐ, υγρεά Ὀγ Ζειδβ, μὲ οἷνϑβ ἴῃ δι ἰηρ ν 58 ἃ 

τηοϑί δϑίοῃβῃΐηρ ΘΧΔΠΊΡΙΒ οὗ [15 5Κ11. [1{ οὐἱ- ΗΠ εγοαβ (Π8 Γδιηου 5 
ογδοῖα ἰο οθϑαβ, αηὰ Μοπλὰθ ΠΘΑΥΪΥ ΟΠ οΪτῈ5. ἢ ἰαπρῃίεῦ. Ἠδ 
Ῥτοηοῦηοο5 (6 ῥτορμεῖ ἃ μα αραρ. Ηδγδο]65 58γ5 ἰεὶ [ῃ6 ἀεραΐβ 

ΡῸ ου; 11 Ὀδιηΐϊβ ψἱηβ ἰμῈ ἄαγ, Β6 Μ11 ΡῈ} ἄοψῃ 186 8411 αρουΐ 
ἴῃς [6] ον 5 δαι5. ΝΟ, ἰδὲ Ψ1] ποί ἄο, Ζε8 5408; ἢθ τηϊρῇῃϊ {ὙΥ 
ΒΟ ἢ (Ὠΐηρβ δὴ Β6 ψγὰ5 ἃ τῆδῃ, Ὀαΐ, ΠΟ ΠΕ 15 ἃ ροά, [6 ουρθΐ 

ἴο Κηον δᾳο! ἰπίηρβ δ΄ ριεαδίεσυϊηθα Ὁ Εαΐβ. Μαδηνῇηα, 

Ὀείογα {86 σοάβ ἤανε ἀδνίβεα ἃ ρίδῃ ἴογ αδἰάϊηρ [μοῖγ σῃδιηρίοῃ, 

[ὴ6 ΡὈΒΙΟΒΟΡ ΙΒ αν πιεῖ, ΤῈ σαΐθβ οἱ ἤθανθῃ δε ορβεῃβξᾷ :; 

[Ὡ6 ροάβ ργδβραζε ἰο ᾿ἰβίδβῃ. Ζειβ ἴδαιβ ΤΙΊΟΟΪΘ5. δ ΠῸ τηδίοῃ 
ἴον Τϑδρηΐβ ; Ὀυϊ Δηγνδὺ 86 σοαβ οδὰ Π6Ιρ Ὠἷπὶ ΟΥ̓ {Πα ῖγΓ ̓ ΓΔΥΘΓΒ ! 
Τῆς ἀεραΐίβ εηβϑι65, ἰηζεῦβρεγβαα ψ] ἢ δἰάθ τοηαγκβ Ὁ ἴῃ6 ροαβ 
45 οπμαοσ {π6 οἴμεῦ τηλῖκοβ ἃ ροϊηί. Τμδ δίοϊς ὑγρθϑ, 85 ὑτοοβ 

οὗ ρτονϊάθησε, (ἢ8ς αϊνίηθ ογάθγ οὗ [6 πηΐνεγβϑθ, [ἢ 6 ἰθ 5 ΕΠ ΠΟΗΥ͂ 

οὗ βουρίαγεβ, Π6 ργδναίδησε οἵ ψόύβῃϊρ, [ῃ6 αχἰβίθεηςα οἵ οὔδο]65, 

[86 πδοθϑϑίίυ οὗ ἃ μοὶ ἴογ [η6 ογεαΐ δῃϊ!ρ οἵ 1τῃ6 ψοῦᾶ. Βαϊ 

Ῥατιηΐβ {τ αρμδηῖγ τουΐβ δηά βοουίβ ΗἰπῚ ἔγομ Ἔν εΥΎ ἀεἔβησα. 
Α5 4 βπαὶ δγρυηεηΐ [6 δίοῖϊς ργοροιηᾶβ [Π15 βυ])ορίβιῃ : 1 

᾿ ΘΓ 416 αἰΐαίβ, ἴπεγα τησδὲ Ὀ6 ροάβ; Ὀαΐ [ἢθγα δα δἱίαυβ, [6 γο- 

ἔογα ποῦ ταδὶ θὲ σοᾶάβ. Ῥδιηΐβ Δηϑοῦβ ΜΙ ἃ ἰουά ἰδαρ οἵ 
ἀογϑίοη ; ψμούθαροῃ, δια ἰῃ6 νἱἐὰρογαίϊ οηβ οἱ τς ϑίοϊς δῃὰ [ἢ8 

ΔΡρίδαβα οἵ ἴπ6 σοηοουῖβα, τς αἰδουββίοη οἷοϑθβ. Ζειβ 15 ἴῆ ἃ 

συληάαῖγ. “αὶ οδὴ μὰ ἄο Ῥ᾽ 6 Περί θβϑὶν 45κΚ5. Ἐθυηθβ5 
Ὀτΐηρδ σοτηἴοτί ΟΥ̓ βαυΐηρ: “Οηδ ἰβη Ἔ Πυγὶ 1 οηα ἀοββηΐ δοκηον]- 
βἄρσα ἰΐ, 45 [86 οἱά ραν ϑαᾶγβ. ϑΘΌΡΡοβε ἃ μδηάξα] οἵ ἴΠ6 ατβεῖκβ 



ΧΧΝΊΙΙ ΟσΟΕΝΕΡΜΑΖΣ ΧΥΤΚΟΡ ΓΟ ΤΖΊΤΟΛ,. 

ἄο Ὀεϊΐενε Τδηλῖ5, {86 ρσγεδὲ 85565 δηᾶ 411 [ῃ6 Ῥαγθατίδηβ δῦα 511} 

ΜΙ 15. 
4. ΑΘΑΙΝΒῚ ΘΟΟΘΙΕΊΥ. --- [ἢ 411 οὗἨ Τιοΐδη 5 τ Πρ 5. γα σδίοῃ 

ΘΟ] ρ565 οὗ [μ6 βοοί θῖν οὗ ἴῃ {{π|65; Βαΐ 6 μαϑ ἸΏΔὩΥ ρίθοθϑ ΜΟΙ 
ΡΓαβδὴΐ 5 ΙΓ τηοτα εἰδρογαίς ρἱοΐασεβ. ὙΠ βϑαϊσιο τηοίϊνα 15 
τηδηϊξεβὶ ἴῃ .41. ϑορἨῃϊδίβ, ρῃ]Π]ΟβορἤοΓβ, ἀπ ροΟαβ σΟΠΊ6 ἴῃ ΤΟΥ 
ΤΏΔΩΥ ἃ 546 (γαβί, 5. δξξεσιίϊνα 45 ἴμοβα ἰῃ (ῃ6 αϊαίοριιεβ. αἰτηεα 
ἀϊγεοῖν δὲ {πῃ 656 οἰαβϑεβ. Απιοηρ (ῃ6 αἀἰαϊούτα5. [δὶ ΤΩΔΥ Ὀ6 τϑοῖ- 
ΟΠὨΘΑ͂ ἤούα δα ἴθ τηοϑὲ ἰηἰογοβδίηρ ργοάποίίοηβ οὐ 1 ποΐϊδῃ 5 ρθη. 

ς Τίμηοη,, ὁ“ Τοοκ,, ὁ Οβαζοη, “ Ὀϊαίοριιεβ οὐ ἴῃς Τ᾿ εδά,, δἂύα ἢϊβ. 
τη ϑίθυρίθοθθ. ὙΤΠ6 Τηἰσοἀπο]οἢ5 ρῥγεῆχοα τὸ ἰῇ6 Νόξεβ ἰγεαῖΐ οἵ 

[Π656 δἱ Ἰδσηρίῃ. ΤῈβ “ Νίρτ δ᾽ ραϊηῖβ Ψ] ἢ ᾿τηργαδϑῖνα 5 [Π6 
ἀδργανίυ οἵ 116 αἱ Ἐοιηδ ; ονεῦ δραϊηβί ψ ῃϊοῦ, ὈΥ ὰΥ οἵ σοπίγαϑί, 

1τὴ68 5 ΠΡ] οἷ Υ οὗ ΑἸμδπίδῃ 116 15 ρἰδοεᾶ. Απμποίμοσ ρἰοΐαγαε οὐ 1868 

τἱοΐουϑ 116 δηὰ σουγυρί ΔΉ ΠΘΓ5 οἱ [6 ἘοΙΔΏΒ 15 ργεβεηίοα ἴῃ ἰῃ6 
ῬΔΡΟΥ οὔ “ Ηἰγεᾶ (οιῃρδηϊοῃβ,, ἴὼ ΨΏ1ΟΩ [η6 ἀεργδαϊηρ σομα ! Π] η οὗ 
τῆς 1ἰἴεγασν ἀδροηάθηΐ ἴῃ [ἢ6 Πουβεῃοα οἵ [ῃ6 να! ν Ὀπΐ ἀποι]- 

ἰυγεά Ἐοϊμδη 15 φυαρὨ 1 Οα ν ρογίγαγεα. Ἅδη ἰδΐα ἴῃ 116 Τοΐδῃ 

δοσορίοα ρῥυ]ῖς οἴῆςς, μ6 [610 (Παΐ Ὠ5 δοίίοη ἀθιηδηάεα ἀείδηςα ἴῃ 
νίενν οἵ ψῇδλί ἢ6 δᾶ βαϊά δρδίηβδί ἴῇ056 ΨΏΟ βδουρῃϊ ἃ ψΘΔΙΩΥ 
Ῥαίσγοῃ ; 50 6 ρ] 15Π 64 5. “ Δροϊορῖαδ,, ἴῃ νηοῦ μ6 βδῇονβ ἰῃαΐ 

Πα βἰοοᾷ οἡ ἃ νεῖν ἀἰεγεηΐ Γοοϊηρ. δ μαᾷ ποῖ Ὀαγίεγεά διναῦ 
ἢ15 Πα άοχηῃ ἔοσ 8 βδϑαΐ αἵ ἃ το τηδη᾽᾿5 ἰδῖθ. Ἐξ νγὰβ βευνίηρ {Π6 
ΕΙΡΟΓΟΥ ἴῃ ἃ Βἰρἢ δηᾶ ᾿προγίδηξ ρα ]ο σαραοῖίγ. [Ι͂ἢ ΟΠ6 56 η56 οὐ 
ΔΠΟΙΠΘΓ 81 τη 5ΈΓν 6, δη4 56 νῖοα 15 ΘΠ ΠΟΌ] Πρ. 

Ιῃ ἃ οδβαγιηΐησ ρίεοθ οὗ ρεγϑίἥδλρθ, δ 16 τπ6 “ Ῥαγαβίία, ἃ βρβοὶ- 
θη οὗ ἰδαΐ ᾿ἰηΐδιηοιβ οἷα855 οὗ αἰπούβους 15 ᾿ῃἰγοαποσά ἴο ὰ5, ΠΟ 

ρα ἀθηἶν Ἀπ νΕΓΥ οἰεν ΓΙ ἀὐριθα (μα Ῥαγαβ 5 ΠῚ 15 δὴ δτγί, --- 
1ῃ6 τί οἵ δαϊϊῃρ δῃηά ἀγηϊίηρ αἱ οἰ μευβ᾽ ὄχρεῆβε, δηά οὐ πηδκίηρ' 
[Ὡ6 ῬΓΟρΡΘΥ δοϊκηονθάρτιηρηίβ.᾽, ΤΗΣ αἰδϊορτια 15. ἃ οἷοβα ἱτηϊαίοη 

οὗ τῆς ΡΙαίοηϊο πιοᾶθ], οἵ ψ Ὡ]Οἢ 1 15 ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ βοτγί οἱ ἰγανεβίγυ; 
᾿Π[ΟΓ ποίμϊηρ 15 βδοῦεα ἴοὸ {πε βδιτγιϑέ. ὙΠῈ “ῬΕΠορβαθαάεβ᾽ δας γΖα5 

1ῃ6 πησοηβοϊοηδῸ]6 γε 1 οὗ 6 Δρ6, -- ἰ[ῃς 6] οἴ [ἢ τηΐγα 168, 
ἴῃ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΙΥ ΟἸΓΘ5, ἴῃ ΒΌΡΟΥΒΕ Ου5 ΟὈβεύνδηοα οἱ βίρῃβ δῃηά 
ΟἸΙΏΘΩ5, Δη4 ἴῃ ϑαρογηδίαγαιὶ 1011165. οὐ 811] βδογίβ. Τῆδ γοϊαϊοηβ οἵ 

ΤΟ Δηα ΡοΟΥ ἅγὰ βαεί "θίουα ἃ5 ἴῃ (Π6 “ ϑαϊυγηδ᾽ίδῃ Τιδοίβ., “Τῆς 



ΟΕΝΕΧΑΣ ΧΥΤΡΟΦ Ο σΤΊΤΟΛ,. ΧΧΙΧ 

ΘΗ1ρ, οὐ ἰῇς. ΜΝ Ί5Π65᾽ ΒΌΠΙΟΓΟΌΒΙΥ ἰΔαρἢ5. δἱ ἀδυ- ἀγααιηϊηρ δηά 
οΔ5116- υ]ἀηρ, ἀηὰ 1416 τυ ϊηρ' ΓΟΥ ἱπηροβ51018 Ὀ]θββίηρβ Αποίμοῦ 
Ρΐθοθ, “ Αραδϊηβί δὴ πεάαοδίεα Μδη,᾽ μο 5. ἪΡ ἴἰο τθγο 855 τ] Ἰσα]8 

Δἢ ἱρῃμογαλαβ, ΏῈῸ0 ἰπουρηϊ ὈΥ Ὀυγίηρ, πηδην ὈΟΟΚΒ ἰο σεῖ ἃ γεραυία- 
το [οὐ Ιδαγηΐηρ' δηα οσὐ]ίαΓθ. 

ὙΠΘΙΘ Α.΄6 ΠΔΗΥ͂ ΠΟΠΡΟΒΙ ΠΟΠ5 οἱ Γπιοΐδη, οὐ νδγΐουβ ἄθούεαβ οἱ 
πυθτῖς δηα ἰηϊογοϑί, 1 Οἢ σδῃ ΒΑγαΪν ὈῈ αϑϑίσηβα ἴο δὴν οἵ [ὴ6 ρῥῖε- 

οοαΐηρ οἶαββεβ. Α ἴδεν οἵ ἴῃ658 ἀδιηδηά ῃοίϊςθ. 

δ. ΤῊΕ ΕΟΜΑΝΟΕΘΒ. --- ΤΟΥ ἀγα νο ῥγοἀποίοηβ ἰπδὲ ΠΊΔΥ Ὀ6 
οἰδββϑεᾶ δ8 τοϊηβῆοθβι ΤῈῸ “Τα Ηἰβίογυ, δηᾶ “ Ἱλιοῖαβ, οὐ {86 
Α55.) ΤΠδ [Ιαἰίοσ, ΜΏΙΟὮ βοοάμβ ἰο ἤᾶνα Ῥδθὴ {π6 Ὀδ515 ἴογ [86 

« (ἀφοϊάθῃ Α55᾽ οἵ Αρρυϊεΐυβ, Τυγηϊβηβα 1.6 ϑαρα ψ τ ἱποϊάθηΐῖβ ΤΟΥ 

“(Ἱ] ΒΙ45.᾽ Τὰ 6115 τῃ6 βίογυ οὗ ἃ γουηρ ἤδη, [01115, ὙΏΟ νἱδιϊθα 
αἱ ([ἢ6. ἢουβ6 οὗ ἃ βούζθυβϑβ, δηα ψγὰβ συγίοιϑ ἰο ἰδαύῃ ἴ(ῃ6 βεογεῖ οὗ 

ἢδγ ρονεῦ. Ηδε ἱηρταιιεα Ὠἰμηβε! σ] ἢ [16 τηδἱα-ϑεγνδηΐ, δηα ὉΥ 
ΠΟΙ Ψαβ ἔυγηϊβῃθα ΜῈ πγαρὶς οἰηηθηΐ νυ] ἢ δῃου]α ἰὐδηϑίουτῃ 
Ὠἴτῃ ἰηΐο ἃ υἱγά. Βαϊ [16 τηδὶα ἢδα ἰδίζεξῃῃ ἰἢ6 ψγοηρ ὈΟΧ, δηᾶ ἢ6 
νγὰ5 Ομδηρεά ἰηΐο 8Δῃ 455, (μου ρἢ 511] τγεϊαϊηΐηρ [Πα 1 6] ρθησα δηάᾶ 
[δε] ηρβ οὗ ἃ δῆ. Ηδ ἢδ5 τηοϑί δϑίοῃβϊηρ' ΘΧΡΘΎΓΙΘΠΟ65. ἴῃ 8} 

βογίβ οἵ ρίασεβ δηᾷ ψ] ἢ 411 Κιπα5. οὗ Ῥβορίβ, δηὰ 15 δἱ ἰαϑδί γϑϑίογθα 
ἰο Ὠππιδῃ 5ἢδρα ὈΥ͂ Θαἰϊηρ' Γοβε-]θανεβ. 

ΤῈ “Τίς Ηἰϑίοτυ ̓  15 ἃ δυμηογοῦβ δηα 54 Έ 10 σαγσαΐαγα οὐ ἰἢ6 

τ ΑΙ 6 ]]ου 5. οἰθυιθηΐ ἴῃ ἰδίου δηβ δῃα ροεῖβ. (ογίαϊῃ δυΐμουβ, {1κὸ 

Οἰεβϑίδβ, βανε νυ θη ἱηογθα 0186 [4165 οἱ ἰγάνεὶ ἴῃ [Ογθῖρῃ ἰΔη68, 
ΜὨΙΟἢ ΤΠ6Υ ]ΒῈ ὰ5 ἴο ΒΟΙα ἰογ τὰ 8. ΒΓ1 δὴ μομθϑί. ὙΏθγα 15 
ὨΟΙΗΐηρ {Γπ6 ἴῃ ΤΥ “ὙἼταβ Ἡϊβίογγ' Ἵχοθρί [Π8 βίαίθηθηΐ [Πδὲ ἴἰ 15 

411 (155. Αἤογ 15 ργεΐδος 6 ἰα]ϊα θερίηβ. ΗἨᾶδ δε 5841] ἔγοπὶ 
(δαϊΖ ἱπίο {πὸ ἀπκηονῃ οσθδῃ Μ] ἃ δίουΐ βῃϊ]ρ δῃὰ ΠΗ͂Υ σοπΐ- 
Ρᾶῃίομβ. ὅϑδνθὴ ἀἄδυβ ουΐ δη ἰ51]4ηα τνγὰ5 γεδοῃθά, οησθ ν]βϑεα ΌγΥ 
ἩδτΔ0165 δηα Π]Οη 5115, ἃ5 ἃ Ὀ1Π|4Ὁ 1Ογιηθα (ἢ 6 η1, ν γα [86 ΤΙΝ ΟΥ5 

τη ΜΙ ννΐηα απα {μὲ ἤβῃ {π6ὺ οδυρῃς πιδάθ ἐμϑ {ἶἰρ5Υ. ϑοοη 

αἴζοεῦ Ἰεανίηρ [115 ἃ ψ νη σδαρῃϊ [6 πὶ ἊΡ δηα οδιγιεα [μ6 πη} ἴο 
[6 τοοῦ, ψΏΘΥΘ ἸΠΘῪ γΈγῈ ΟΟΥΑΙΔΠΥ ταοοῖνεα ὈΥ Κίηρ Ἐπάγτηΐοη. 
Ηέετο {ἢεΥ βρθηΐ βουὴ [π|6, Δ Κίηρ ρατγί ἴῃ ἃ ΨΑΓ δραϊηβδί ῬῃδοίΟη,. 

Κίηρ; οὗ ἰῆε. β8|ῃ. Α ἀδβουρίίοῃ 5 ρίνε οἵ με ναῇϊουβ ΌΟΡρ5. δῃὰ 



ΧΧΧ σΕ ΝΕΡΑΣ ΔΜ ΖΑΟΡ ΟΓΖΤΟΝ. 

{πεῖν ἀὐηῖβ, οὗ {π6 Ῥαΐε!α ἴῃ τηϊα-αἷσ, αηᾷ δ]5ο οὔ (π6 Βδθ 5 οὐ 11ξ6 

ἴῃ (ῃς τηοοῃ, ἰῇ Μ᾽ ΪΟὮ ΘΔο ἢ πδνν ΡΥ ΟΌΪ]ΑΥ 15 ποτα δϑιοαημαϊηρ ἰδ 
τῃῇ6. οὔβ Ὀεοίογθ. Αἱ ἰαδὲ ἰθὺ εἰραγκεα οὔσα πΊΟΓα, δηά, 54111η0’ 

[ὨΓΟῸΡῊ [Π6 Ζοάϊΐαο, οδτὴθ ἰο ἃ οἷΐν θεΐνει ἴπ6 ΡΙεἶδάθββ δπά 
Ἡνδάσδϑ, ᾿μδἰοα Ὀγ νοϊα ]6 δηᾶ δοίϊνα Ἰάτηρβ, βδδοἢ οὐ ψϊοἢ δα 
ἃ ἰαῃίθσῃ ογ ἃ γεϑίάεποθ. [ιβανίηρ' 15, ἔΠΕῪ ρβββεά πϑαῦ {Π6 

[ΪΔτλοσ5 ΟἸουάοποϊςοοίοννῃ οὗ Ατβίορβδῃθβ, δῃᾷ βοοὴ τϑδοῃθα (6 

οσδϑῃ ἀραίῃ. ΑἰῈΓ ἃ ββοσί ἰτηα 6 Ὁ 6 ΓΘ βυνϑ! ον εά, 5810 δηά 81], " 

ὈΥ δὴ δῃουϊήοιβ Ώ4]6. 6 νασαὶ τῃοηῖη5 ΜΈΓ βρθηΐ ἴῃ 186 ὈΕΙΥ οἵ 
[η6 πιοηδίεγ, εγα (6 5ρΡαο8θ ψ»ὰ5 50 ργϑοαΐ (αὶ [86 γα ὑνεγα ρ] 4! 5 

Δηα πψοοὐδα τηοιηΐδίηβ. ΟἰἤΘΥ ᾿ηδἱϊδηΐβ εγα [ἤθγ6, νι ΠΟΙ 

{πεν ψαρεὰ να. ΤΏΉΏΘΥ ΠΉΔ]]Υ τηλ68 {ΠΕΪΓ Ἔβοαρα ὈΥ δειηρ γα ἴο 
1ῃς6 [ογεϑίβ. Αἰεσ βενϑίαὶ ἀδυϑ᾽ θυτγηΐηρ, (ἢ 6 1416 α164, Δηα μον 

σοί {Πεῖγ νε556] ουϊ δῃᾶ βεΐ 5411. ὍΤῆδυ δα βίγδηρε Ἔχρϑυθηςεθβ ἴῃ 
ἃ ἵγοζβῃ 568: Δ[16Γ ψΏ ἢ (ΠΕΥ̓ σαιὴθ ἰηΐο ἃ 568 οἵ τὩΠΚ, ΠΘΓΘ ἃ 
ΜὨϊῈ σἤΘ656-15]αηα, δρουηαΐηρ ἢ νίημθβ, ὑγοάαποίϊνα, ποΐῖ οὗ ψῖης, 

Ὀσπὶ ΤῊΪΪΚ, νὰ νἱϑίἰιεα. Νοῖ ἴαύ ἔγοῃῦ ἴῆθγα ἰθθυ ἰουπᾶ (6 568 
᾿Π Δ 1164 ΌΥ Τσοτ]--[οοἰξα τηθη, 0 τὰῃ ονεῦ [ῃ8 ψγανϑ5 ἢ ρογίεοί 

6456. ΒΥ δδῃᾶά Ὀγ ἰῆδὺ οδίηβ ἰοναζά ἃ οη γα} ἰ5]Δη6, --- [ῃ6 
15]. ηα οὗ 16 ΒΙ65566, -- ψεησα ἤθε στεείβα {Πδ πὶ ὈΓΕΘΖΕ5 ΤΏΟΓΘ 

ἱταρταηὶ ἴῃδ)ὴ ον οαὶ Αὐδον (ῃ6 Β]6ϑί, γβάοθηΐ 45 {παν ΨΈΓΘ 
ἢ τῃ6 Ρογαηγ165 οὐ 411 ἀεοϊϊοίουβ. ἤονψεῖβ. ὙΏΘΥ δηομογεαᾶ δηά 

ὑγοηΐ ἀϑῦῆογο, δηά, θουηα 1 ΟὨδίη5. Οἱ ΤΌ5 65, ΕΓ ἰδ θη Ὀείογα τῃ6 

οουτέ οὗ ἘΠαδαιηδηΐμαβ, ὯΟ 84]1ογ5 θη ἴο δε ἰετα δεν 

τηοηΐῃ8. ΤΠΘ ψοηάοιβ (6 ν 547, -- [πΠ6 οἷΐγ οὗ ρο]ά, ψ ἢ δ ογαα 
τατὴρατίβ, μῈγῈ {ποσὰ ἰβ ἢὸ πἰρηΐ ποὺ ἄδγ, Ὀὰΐ ἃ βοῦς ἐν Πρ: δηά 
Ρεγρδϑίθδὶ βρυ ηρτπηδ γείρῃ ; ἴῃ6 νίπεϑ Ῥδαγίηρ ἔγαϊξ ὑνεῖνα {{Π|65 ἃ 

γΘαΥ ; [86 τἴνειβ οἵ τῊκ δηπὰ πἷπε; (η6 ΕἸγϑίδη 6145, μαγα {Π6 

Ὠδύοθβ ἀϊηθά, ργορρθαᾶ οἡ Ὀδάξ οὗ ἤἥοννεγβ, δῃᾷ βενεα Ὁγν Ζερῇνυϑ 

ΜΏΙΟἢ Ὀτίηρ νβαίθνοσ (ἢδῪ ἀδβίγα, δηα οσονηθα ψἱ τ οἤαρΙοίβ Ὀγ- 
Ὠἱρθηρα165; --- 811 (815 δηα τοῦθ μα τηυϑβί τοδά οὐ ἴῃ Ταοίΐδη Ὠϊη)- 
8561. ΤΠ δποίθηξ ψΟἢ]165 ἀῦα δθθῃ, αΐ η0 5|10]65, ---- ΠΥ ΕΓ 
5111 οἸ πη ρ ἀρ ἐμεῖγ ἈΠ] οἵ νἱγίαα ; δῃὰ πὸ Αοδάειηϊοβ, --- (ΔΘ Ὺ 
ψΈγα ποὶ ααϊΐα βύγα ἰἤογα γὰ8 ΒΟ δὴ ἰϑίαπα ' Ταοΐδη σοηνοΥβῈ 5 

νι ἢ Ἡοπηοῦ, δηα βπᾶβ ουἱ δρουὶ 5 Ροβῃ5, δπα ᾿θασῃ5 ἢΪ5 ορίῃίοῃ 
οὗ Ἡοιμδεῖς οὐ ἶοβ. Αἰΐοῦ νδύϊοιβ οΟἴποΥ Ἔχρογίεησθβ, ἰῃ6 τὴς ἴου 



ΟΕΔΝΕΚΑ͂Σ ΤνΤ ΟΡ ΟΤΊΟΝ,. ΧΧΧΙ 
΄ 

ἀδραγίαγα οιθδβ, [π5ἰ 85 ἰπ86 ν δε ἐιῃραγκίηρ, Οὐνββοῦβ 51105 ἰηΐο 

Τιοϊδη 5 ἢδπηα ἃ Ὠοίΐε ἴογ (αίγρθο. ΤΏΘΥ σοτὴς ἤδη ἰο (86 ἰ5]απά 

ψΏοτο ἴλ6 τ ἱοκεά δὲ υγηεα τ ἡδνοι- ἐμ αϊηρ ἤγε5. {1415 γεσεῖνα 
αἀϊγαϑὲ ρα ἰβῃπηιεηΐ ; διηοηρ ἴοι Ἡἐγοάοίαβ δηα (ίἰαβίαβ  ΓῈ βθθῃ. 
ΤΥ νἱϑῖς της ᾿514ηὰ οἵ Ὀγρϑδηηδβ, δηά 566 τηοϑί ψοηάθγι] βἰρηίβ; 
(ἢ 6η ἰοποῇ δἱ Οαγρβοβ ἰ5]δηα, δα Γμιοΐδῃ ἀθ]νοῦα Οαγϑβϑιβ᾽β 
ποΐθ, δῃη δηβνοῦβ ΟΑΙγρ50᾽5 ἰΠ 6 ἰγ165 ἀρουσί Ῥεηεῖορα 45 6 {Π1 05 

ΘΑ γρθο Μ1] θεϑὲ πκ6. ὅϑδνβεῦαὶ οἵμεσγ αϑίοῃβῃϊηρ Ἔχρϑγίθηοθβ 4Γ6 
84, δηά τηδύνϑ!]ουβ Ὀοΐηρδ β6θῃ ; δηᾶ (ἢῆ68 “ Τσγὰς Ἡϊ βίου" ΟΟΠ.65 
ἴο ἃ ϑυδάδη επηά, ψ τ ῥγοιηΐδε οὗ γαῖ τηογα Τρ δἱσ οὗ γα ὨΓ] 655 
15 [Ὠγουρ βουξ γοηλδγκδΌ]6, δα {π6 ἰπίογαβὲ παν υ ἢδρβ. 

6. ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΕΒ. --- [ἢ [με “1116 οἵ Πειηοῃμαχ᾽ Γμποΐδῃ οἶνεβ 8, 
ψΊ τηϑὴν ἰηίεγεβίίηρ ἀδία]5, ἃ Ἰονίηρ ῥ᾽ οίαγα Οὗ ἃ Ρἢ]Π]ΟΒΟΡ ΘΓ 

Δἴζον 5 οσῃ ἤδαγί. Ηδ [Ο]ονεα πῸ ραγίσυ]ΑΓ βεοΐ οὐ βυϑίθιῃ, μαΐ 
ἄτεν ἔγοϊῃ 411 βδουζοθϑ ψνηδίονεῦ ἢ6 ργοίοεσγσεα. Ηΐβ5 οὐἱΐαγα νγὰ5 

νἰῖάς δηά οδίμοῖς ; ἷβ ᾿πῆπθησα βαοῃ (πδὲ τηθη ρατίεα ἔγομλ ἢΐβ 

ΠΟΙΊΡΔΠΥ ΜΠ ΠΘΥ ᾿ΠρΡ 1565 δηᾶ ᾿ἰηϑρίγαϊϊοηβ ἰο ἃ τὶρῃί 1116, δηά 

νυ ἢ ὈϑίοΥ ΒΟρΡΘ65 ἴοῦ (Π6 αἴαγα. [Ιἢ 115, 85 ἴῃ 411] ἢ15 Ὁ] ορυδρῃῖσαὶ 
τ ἰηρ5, Ὁ 15. Ῥγοθῦ]α ἰῃαὶ Τιαοίδη ογεαϊ5 1η6 ἱπαϊνά 41] τι τἢ 
οδαγαοίογίβιιοβ οἵ [ῃ6 ο1455 οἵ ψΒ]ΟὮ ἢ 15 ἃ {Υ06. 

ΤῊ “1ὐϊε οΓΑἸΕχδηεγ ̓  τη] 65 υι8 δοαπδίἰεα 1 ἢ 1Π6 ΟΔρ]] οϑίσο 
οὗ ἰὴς 5Βδοοῃά  σθηίαγν, ---- 0η6 οὗἩ [16 τηοϑὲ διγδηΐ σμδι]αίδηβ ἰῃδὶ ναῦς 
᾿πηροβαά ἀροη ἃ ογαάμπϊουβ ἀρθ. Ἐᾶᾷδ βϑίδὈ 1564 4ῃ ΟΥ̓Δ 016 αἱ Αθοπο- 

ἰοίοῃοβ, ἰθπ Ῥαρῃϊασοηΐα, ψϊοῇ Ὀδοδηὴβ ἰδηουβ ἰγουρηοας [ῃ6 

δηρίτο. Ηδ δά Πἷβ δρϑεηΐβ ἴῃ Βοπα ἰ[561{, δηᾶ 6 βϑεουγθα ρυθ]ῖς 
τεοορτἑΐοη. Γπιοίδη δεῖ δρουΐ ᾿ηνεϑε αι ηρ [Π6 Βα ραρ ; ν᾽ τε 4 

{πε ἱπιροβίογ, ἰδαγηβά ἐπα τηβιῃοαβ οἵ ῃ5 ορεγαίίοῃβ, ἰθβίεα ονεῦ δηά 
ονϑῦ δρδΐῃ ἢΐ5 οὐδοΐββ, δῃηά ἀϊά 5. θ6ϑί ἴο ἀΙ βου ῃῖτι. ΑἸεχδαηάδυ 
νγὰ5 50 ἱποθηβθα δὲ Τλϑιοϊδη 8 ̓ πἰθυη θα] Πρ δι 6 ἰογτηβά ἃ δῇ, 
ΜΠΙΟ᾿ ΠρΑΥ͂ν βασσεαάεα, οὗ τἱἀαϊηρ [ἢ 6 ψοΥα οἵ 815 ρεγβεοαΐου. 

ΟΥ 511 στεδίεγ ἰηἰεγαϑέ ἴο 5, θεοδῦβα οὗ 115 γϑίεγθησα ἴὸ (ἢ γὶ5- 
ιἰδηΐςγ, 15. 1η6 δοσουηΐ οἵ Ῥεγαρυίηυβ." [1 15. Ἔχ ΓΘ ΕἸ. ὈγΟΡΔΌ]6 
ἰδὲ [οὐ ϑδιίγϊς ρΌΓΡροβαβ ἃ στεαί ἄβδὶ οἵ δοίίΐοῃ 15 όονθῃ ἰῃΐο [15 

1: ΤἩράϊοδίθα ἰο (οίβυβ, --- τ, ἢο ἀουδί, ἰοΐθ, "1 ποϊδῃ δηᾶ (τ βεδηῖίν,᾽ ἃ γα βίοι 

ψῆοβα αἰίδοῖς προὶ ΓΟ γβ δηλ ν ννὰ5 δηϑυνοσεά οἵ ΨΏ1Οἢ. Ψν1}1 6 Τουπᾶ ἴῃ (86 “ ΒΙΡΙΠοίΏδοα 
Ὁγ Οτρβϑῃ. ὅδοία,, νοΐ. το, ῬΡ. 284, 448. Βαϊ [15 τηυδβὲ 

2 Τῇ [15 σοπηθοίϊίοη 566 Δ. ῬΊδηςοκ᾽ 8 ατί-ὀ δ τϑαᾶ ψι ἢ σατο. 



ΧΧΧΙ ΘΕΔΈΕΈΔΑΣ ΧΥΤΦΟΦυσΤΊΙΟ Δ: 

δοσουηΐ, δηά ἰῃδὲ Γϑιοΐδη 1ΔγΥ5 τσ ἢ ἴο [6 ἤρα οὐ Ῥεγθρυ 5 
ψ ὨΪς ἢ 6 Κηοθν ἰο {86 ἀἴδοταςε οὗ οἴμεγ γηῖοβ. Ηδ 15 τεργεβεηίθα 
45 δανίηρ θδθθη μαπηίθα ζὨγουρἢ 116 ΌῪ δῃ Τνευτηδβίθσηρ Ρϑβϑίοῃ 

ἴογ ποίογεῖγ. Βοζῃ ἴῃ Ατὐτηβηΐα, 15 ἢγϑί δοῖ οἡ γεδοῦϊηρ τηδηῃοοά 
νὰ5 [6 τηυτγάου οὗ 5 ζαϊμοτῦ, “Ηἰὸ ἰοοῖκ τείαρε διηοηρ ἴΠ6 (ἢ τΓ5- 

ἰἰδῃ5, αἰἰαἰπεά τηρογίδηος δπλοηρ ἤδη, ἀπ σαξογθα ἱτηρτβοητηεηΐ 
ἔογ [86 ἢ. Αἤεῦ 5 τείθδαβε ἢ6 ψὰ5 δχοοιητηθηϊοαίβα ρου ΒΟ] 

οἤξηςε, Δηα Βεοδῖηβ ἃ Ογηΐο. Ηβδ ψδμασδγθα {Πγουρἢ Εσγρί, αδἰγδοί- 

ἴῃρ' αἰϊεη ἴοι ὈΥ ῖ5 δε! -ἰογίυγα ; σαϊμθα ΠΟ] ΌΥΠΥ δὲ οιαα ὈΥ ἢἷ5 
ὉΠ τ ἀ]εαἃ ἰπβοίθησς ἴῃ δἰϊδοκίηρ [6 Θιήρεσου ; νὰ5 ἤπδὶὶν Ὀδηϊβηξά 
ἔγοπι 86 οἰΐγ, {μεύερν ραϊηΐηρ 511} σγβαΐεγ ποίου θῖν ; δπά ψεηΐ ἰο 

ΕἸ15, ογα Πῖ5 ἰηβοόίθησα οὗ ἰοηρὰδ δπα τηδά δηάθανου ἰὸ τοῦβα ἰῃ6 
ῬΘΟΡΪΙΒΘ ἴο γενοῖὶ καρὲ ῃἰπὶ ἰοηρ ἴῃ [6 ῬΌΡ]ΠΪο ποσί. Α,5 [5 ποίο- 

τοῖγ νψαηθά, ἢ6 δῃηπουηςσθά δἰ ομβ ΟἸγιηρῖο ἔεϑῦναὶ ἰμαὶ δἵ [6 ποχὲ 
ἢ6 ψοῦἹα ΡΟ ΣΟΥ Ὀυτῃ Ὠϊη5611. Ταοίδη ψὰ5 ργθβεηΐ, δηᾶ Ὠδαγά 
ἢΐ5 ἤη8] βρεεοῆ. δ δᾶ τῃουρῃςξ ἢ15 τἸ6πἀ5 ψουα ργενθηΐ [8 
ἱτητηοϊαίίοη ; δαΐ (Π6Υ πε] Βίτῃ ἴο᾽ Εἰβ ὑσγοϊηΐβα, δηά ἢθ ρυηρϑά ἰηΐο 

1ὴ6 ἤδπιεβ. Αβ 1 ποΐϊδῃ τεϊαγηεα οσὰ Ὀαμο]αϊηρ [Π15 σγονηϊῃρ; 
[011γ, Ἦδ πιδῖ δῆ ΜΜΏῸ ΕΓ σογηΐηρ' ἰοο 1αῖ6. Ηδ ἰο]4 ἔῃεπὶ δροῦξ 
1ϊ, σαγηϊβῃίηρ ἷ5 παύγαῖϊνα ἴοσ ῃ6 σγεαθ]οῦβ ]ἢ δυο ἢ [4165 45 

ἰῃαὶ ἰὴ δαγί ἢ! γε] θα, δπᾶ ἃ νυϊατα ἤσν δἱοῦὶ ἔγομλ (6 ἤδηηθϑ 

ἀϊτοοῖ ἰο ἢδανθη, βαγίηρ ἴἢ 8)ὴ δι ουΐδία νοΐςθ, --- 1 ἤάνα ἰθε 1ῃ6 
Θαγί ; 1 δβϑοθῃά ἰο ΟἸγραβ. [ποίδῃ δἰίδγνναγάβ Ὠδαγαὰ (ῃ6586 
ἰηνθηϊοηβ οὗ μῖ5. ο ΒΟ εν παιγαϊθα 5 δοίιιδ] οοουτσθησαβ ὈΥ 

᾿ἴθοβα ψ8Ο οἰαϊτηθα ἰο ἢανα Ὀθθη αυθ- Ν[658565. 

.-----..;)-.-..-. . 

Ιν. ΟΕΝΈΕΈΒΑΙ, ΟΠΑΚΑΟΓΤΕΚΙΘΤΙΟΞ. 

1. Τύσςσιαν᾽ 5 συ τσεΕ. --- ΤὨγουρΡἢ ῥγεοΐίβοεὶυ ψθδὶ σουγϑα οὗ 
ἰγαϊπίηρ Τιοίΐδη ραϑϑεά, γα αν ὯῸ πηθδῃ5 οἱ ἀδίθτηϊηΐηρ, ἨΔ 
5 ἴἢ 550 Π00] ἴῃ 15 παίϊνε ἴονῃ {{]1 ἃ δα οἵ ϑἰχίδεῃ οὐ 5ο.: [πῃ 

Τοηἷα Ὧδ τοοοϊνεα ᾿ηβιγαοίίοη ἴῃ [6 αγῖβ οἵ ἰ(Ὧ6 βορῃϊδέ δηᾶ τῇῃείο- 

γοἰδη.2 Τὴ ἀεομηδηᾶβ οἱ {15 Ρῥγοίεβϑϑίοη σοιρθ! θα ἐπα τὴοϑέ 

Οὗ Ῥγεδμι, 1. , 5 ΟΣ Β[5 Δοο. 27. 



ΟσΟΕΝἜΕΚΧΑΖΣ ΔΝΤΡΟΡΟς ΤΖΊΟΛ, ΧΧΧΠΙ 

οδτοῖα] αἰζεηίίοι ἰο ἰδησῦαρα δηά βίγ]θ, δηα ἃ ψ]άθ [δ ΠΥ ἐγ ἢ 
[πΠ6 ποῦ ϑονίοι5 δηα ἱπιρογίδηϊ ἔδοίβ οἵ ἐνεῦν ἀδραγίπηεηὶ οὗ ἸδΑγη- 

ἴπησ. Βαΐ {π6 ουαἰΐαγα νγὰ5 οἴΐθβῃ νϑυῪ βυρογῆςϊα]. [ΓαιοίδηἾβ τι ηρ5 
Δογά ενίάδησεα οὗ [8 δυϊμογβ ἀβἤοίθηου ἴῃ τηδί μαυηδίϊοδὶ ἰγαϊηϊηρ, 1 
Ὀαΐ ἀἰβρίαν ἃ Κηον]εᾶσα οὗ ἰῃ6 ὨαπΊΒ ἢ 65, ΒΟ Γρ  βίηρ 4ΠΠὸ ἔοτ 15 
[]η655 δῃηᾶ ναγϊείγ. Ηδ 15 σοηνούβδηΐ ΜΊ {Π6 ῥυϊηοῖραὶ ῥγοβα 
ΤΙ 5. δΔηα ροείβ οἵ οἰδϑδϑῖς αὐϑεῖὶς τογαίαγθ ἩΤΊΘΥ 15 σοηΒίδ ΠΥ 
προῦ ἢἷ5 ἰοῆριιθ. 5 δοαυδϊηίδηοςα ψΠ ἢ (ἢ6 Ὠἰδίουυ οὗ πδίϊοῃβ 
δηᾶ ἰπαϊνί 415 15. αἰτηοβί δησγοϊορθαϊο ἢ; ἐβουρἢ ἢ βοῃιθίηεβ 
ΤΏΔΙΚΟΒ5 8 5110, δῃά οἰίεη αἰβίογίβ ενεηΐβ [οΥ τἰχοϊουίο δὶ Οὐ βαιγῖς ρυτγ- 

Ροβεβ Ουἱΐε 45 γειηδυάθ]α 15 ἢΪ5 011] δηὰ δοουγαία Κηονεάρα οὗ 
ΤΩΥ ΒΟΪΟΡῪ δηᾶ ργονεγθῖαὶ πυϊβάοῃ. Ηἰβ5 υπἀογβίδηδίηρ δηά βουπά 

Δρριεοϊδίίοη οἱ αγί 15 ἃ σοῃίίηπαὶ βουζος οἵ ψοηᾶδ, Ἠςδ ἀα]σ 15 

ἴῃ ἀδβουίηρ [ῃ6 ψοσκβ οἵ {86 ογεαὶ αγιϑίβ, αηα ἴῃ αἀὐανίηρ 1115- 

ἰγαϊϊοηβ {πογεέγοιη.8 Ηδ δνίηοθβ Ὀτγοδά γαίῃοῦ [ἤδη ῥγοίουπα Κηον]- 
βἄρε οὗ ἰῃς ἀοοίτίπεβ οἱ ἐπε αἰβεγοης ρῃΠοβορ σαὶ βεςοίβ, ψνΐοἢ Ὠ6. 

ΔΡΡΙ͂ΌΔΟἤ 65 δ] αϊοϑδί δἰνγαυϑ ἵγοτα (η6 βίαηαροϊπί οὗ [16 5διϊτῖϑί, Ἠδ 

Β6ΘΠ5 ἴο αν ἰζηονῃ δοιῃθίμίηρ οἵ ἰῃ6 Τιδίη ἰδησυαρσο,, δηα Ρο5- 
δῖ Ϊν οἱ 115 ΠΠτεγαίϊαγα. Ὁ Η5. δϑιϊπηδίίοη Οὐ {ἢ 6 5οοΐδὶ δηᾶ πΊούα] 
ἔογοαβ οὗ {π6 ρα τλαγῖς Εἴπὶ 45 ἃ ἰταϊπθα δηᾷ 5.11 οὔβεγνευ οὗ 
11 δια ππδηηεῖ5. 

ῷ. ΤιςσΙΑΝ᾽ 5. ΘΤΥΓΙΕ, ΕΤΟ. ---  ἰ 15. ψοηάοξα! τψθμαὶ τηδϑίεγυ (ἢ 6 

ϑυτδῃ ῬΓΟν ηοἿ4] σαϊηθα ονϑῦ [η6 πἰσοθί65 οἱ Αἰ δχργθββίοη Δπα 
βίυ!θ. δ (Ἰ]οβα δηᾶ Ἰοηρ- σοπεηπδα δἰθπαν οὗ ἐγ6 Ὀδθϑί οἰδβϑϑῖς τιοάθ]5, 
σοι δ η6α ΜΠ Ὠ15 στοαὶ πδίσσγαὶ ρεηΐ5, σοοά 56η56, δηα αυ]ΟΚΉ655 

ἴπ ραϊηΐηρ πεν ἱπιργοϑϑίοηβ δηα δβϑι τ] δίΐηρ πον ἰάθαβ, Ὀγουσῃξ 
[15 ἀρουΐ. Η5 5[}]68 15 ΓΕΙΊΔΥΓΚΑΌΪ6 ΤῸΓ [5 ἰγδηβραγθηΐ οἰθαγηε 88, 
115 ρεγίδοι οἱ αν, [15 τρία ἤον, 115 τ γίῃτηϊς ρύαςα, 115 5: ΠΡ ΙΟγΥ 

Δηᾶ παίυγαίπεββ, ἀπά [μ6 τεδάν εαβ6 ψἱτι πεῖς ἴΕ δάαρία. ἰ[561} ἰο 

1. (ἔ Ἡδχπιοῖ. 74: Ηἰρ. 3. ἰαἰϊῖοῃ οὗ Ηυσο ΒΙπηηου, “06 Τ,οοἱβ Τοΐδηὶ 

2 Τῆδε μα ννᾶ8 ἰδοϊκίηρ ἴῃ ταὶ Πιβίοτίς σοῦ- δᾶ Ασγίθιῃ ϑρβοίδῃε)θι5,᾽ ΒΟ η, 1866, 

ΒΟΙΟΌΒΠ655 8Π4 ἴῃ ὑχοίουμα σγᾶβρ οὗ ἰδίου, 4 (ἢ Ῥζὸ 1,ρϑβὰ, 13. 
Ῥαββθονν βῇῆοννθ 'η ἢ15 ρβαιαρὨ]εί, " Τποίδῃ θὰ 5. Νοίοδ, 6. 5.» ἴῃ ΤΊΤΩ. 22, σοι ραγβου οὗ 

ἄϊε (σδβομιομέθ,᾽ Μαεϊηϊηρθη, τ854. ᾿Τσοἢ τηδῃ, Ρεβοῖ ὈΚ Ἰεραον- απΐοτβ, ἰο μὰν 

8. 866 πῃοίδΌϊν ἀδβϑογιρίοπ οὗ ἃ ρ᾽οἴαστα ὉῪ 8.5}, 15 [6 βδῖηδ 845 ἴῃ Ηου. ϑαΐῖ. 2, 5. 
Αδεοη ἴῃ “ Ηεδτοάοίυβ οὐ Αδέϊοῃ,᾽ --- ἢ 6 δον τυροῦ 1,ποΐϊδη ρῥἰαᾳυσᾶ Ὠἰμη56 1 οἱ 
15 βαϊᾷ ἴο βανα ρίνθη Βδρῆ δαὶ ἰηΐβ ἴου πα οὔ ἢ15 φρυδοϑῖα! βίν]θ πᾶν 6 566} ὈΥῪ τϑδάϊηρ 
ἢϊ5. ἔγθϑβοοβ, --- δῃᾶ οὗ ἃ ρἰοΐατα ὃν Ζθϑυχὶβ 'ῃ 15 " Ζευχὶβ οὐ Δηιοομς᾽ δὰ [88 ὁ Ῥτγοιηδ- 
ὁ Ζευχίβ οὐ Απεοομυβ᾽; δηᾶ οοραζα 4᾽5βοῖ-ὀ (μεὺβ 65 ἴῃ ψεσρίβ.᾽ 

[ἡ 



Χχχὶν ΘΟΕΔΝΖΦΜΑΣ ᾿ΥΤΡΟΡ  ΟΤΊΟΝ. 

{πΠ6 τηοβὲ ναγβα δπιοίΐοῃϑβ δηᾶ [8 ταοβὲ ἀϊνειϑββα ἐπθηθϑ. [Τὰ 15 
νἱνηεα μι τ 6 δἰ ϑίαβϑιη οὐ βίγοηρ σοηνίοοη5 δπα δαγηθβί ρὰΓ- 

ῬΟΒ6 ; ἴξ βραγῖκ]εβ τ Ὀτῖρς δπηδηδίίοηβ οὗ ἴδπου ; ἴἰ Κη 4165 ψ ἢ 

ο᾽ονίηρ ἱπιαρὶ παι ναηθββ ; [{ 15 Βα αϑεα τἰ ἢ Βεδ Πα] υτηοῦ δηά 

ὈΙαγίῃ! νἱῦ ; ΜΏ1Π6 5δίγα, βαυοαβιη, ἸὩΟΌΚαῦν, ΔΠηα ΒΟΌΥη δα 115 

Ῥεου ΑΓ ο]οηθηΐβ, 115 ν]8] δἱγ, 
Βαΐ ψι 411 [5 Ζε8] ἔογ ρεγίεοι Ατῖς ἀϑᾶρο, ᾿πιοΐδῃ πανοῦ ααἰῖα 

βιυασοροαβά ἴῃ τἀ ἀϊηρ Ὠἰμη56 1 οὗ βο]θοίβῃ, δηα ἔΓθαίηρ ἢ] Π1561 ἔγοτη 
1τη6 ἰεμλάδηοίθϑ οὗ {Π6 ἰδηῆριαρα οὗ 5 οσσγὴ ἄδυ. Ἠᾶᾷδ οδηῃοΐ ΤηΔηΔρῈ 

τὴ6 ραγεϊοῖα σι ὶτῇ (6 βα 1116 ἔἴογος δα ἤηθ ρῥγθοϊβίοη οὐ [ῃ6 βαυ] θοῦ 

6. Ηδ οἴξζ ρἶνεβ ι.ι5 βεηΐθβησθαβ ονευ]οδαβα ψ ἢ [Πο56 πλαῦνο]- 

Ιοιι5 ογϑαι[ὁη5 οὐ ἰῃῈ αύδεὶς σϑηΐαβ, Ηἰἴβ τ56 οὗ ἰῃς Ιἰἀϊοπηδίῖς καί, 
45 4150 οὗ {ῃς6 ᾿Ἰηἀδῆηίία τις 45 δὴ δα]δοίϊνα τηοα]ῆσι, 15. 50 ἐγαααδηΐ 
845 ἴο ἈεΕσοπλΘ ἃ ἸὩΔη δ θη. Ηδ οἰἴΐϊθη 565 ὡς [ΟΥ̓ ὥστε, αῃά [τ6- 

ααρηγ ἢ85 μή ΜΏΕΓΘ οὐκ ΟΌΪα 4]Ί0ὴ6 Ὀ6 Ροβ51016 ἴῃ ἴη6 Ὀείζεῦ 
ρεοά. Νοῦ ἰβΘ 6 αυϊΐα οἱδαῦ 25 ἴο [6 ὑύόρεῦ ἔπποίοη5 οἱ (ῃ6 

ορίδνθ. [Ι͂ἢ ργροβα δηα σομαϊοηδὶ οἰδαβ65 6 οἴδῃ δρίουβ ἴἰ 

ψν ΏΘγα {[Π6 βυθ] ποἰνα γεγα ΟΕ ΟΟΙΓΘΟΙΪ τ᾿ι5ε4. Ταιοίδη [γΠ6Γ- 
ΤΟΥ͂Θ οἴΐδῃ βίηβ δραϊηβί ροοα ἰβϑίβ Ὀγ ἢῖβ γεαπεηΐ γεϊογαϊίοη οἵ 
(ῆε δδὴβ ἰάθα οἵ 1Π|Πυϑἰγαϊοη, απ ΌΥ ἢἷ5 ἔοηάπμθϑβ ἴοσ σογίαϊῃ 

Ἡοιλδσῖο ρἤγαβοϑ δηᾶ οἵ υϑ6α ᾿τη8 668. 

Τιαοΐδῃ δητ ο6α 16 σου] ΜΠ ἃ ἢΘῪ ΠΙΊΘγΑΓν Τοση ἴῃ (με βδίγίς 
ἀϊαϊοριθ.: ΤῊδ ΡὨΙΠΟΒοΟΡἰοδ] ἀϊδίοριια νγα5 ἰῃ6 βίαγιπο-ροΐϊηῖ; Ὀαΐ 

Ἰηίο {6 βενεγα δηά αἱρηιβαά ἔογπι οὐ ῬΙδίο ἢ6 Ὀγεδίηβα [ἢς ἰδὰρῃ- 
Ἰηρ,, βαι τς βρίγιὶ οὐ Αὐβίορῃδῃθββ. [}ἢὼ. ἢἷθδ. βαηᾶβ (ῃϊ5 Ὀθοδῃβ ἃ 

Ροίΐβηΐ ἰηβίγυτηθηΐ οΓ Ὠδβίθηΐϊηρ (ῃὴ6 ἀονγη[4}} οἵ. ΟἸγρα5. δηᾶ 
βῃδίζεγίηρ (6 ἀεοαγίηρ' οΟἸαμηη5. οὗ {πΠ6 ἀποίβηὶ αὶ ἀδρεηεγαίεα 
ΘοἤοοΙθΒ. ΤἬρΙα ἤᾶνα Ὀδδη ἸΏΔΩΥ ΠΟ δΓ ἰτηϊίαίοῦβ οὐ 5. ψ ΥΪς, 
ΘϑΡθοί!ν οὐ ἢἷ8 “ Ὠιδίοραθβ οἵ [ῃ6 Τθεδα. Μούβονει, ὈΥ ἢΐβ5 
“Ἴτας Ηϊἰβίογυ" Β6 Ὀδοδηλα {π6 Γαῖῃ εν οὗ 411 (ῃῆδὲ δρυηάδηξ ο]8455 οἵ 

Ῥοοῖκ5 οἵ ψῃϊοῦ “Οὐ νοῦβ Ττάνε]5 ̓  δηα ὁ ΜυποΟμδΌβΘη᾽ ΔΓ6 Αγ, 18 Γ 
ΤΟ θΥ ἢ ΘΧΔΙΏΡΪ65. 

9. Τὐσιαν᾽ 5 ΡΗΙΠΟΒΟΡΗ͂Υ. --- ἘΠΟῸΡὮ ἢδ5 δγεδααν Ὀθθη βαϊά ἴο 
βῆονν [μποἱδη᾽85 δἰτααθ ἰονναγα [ῃ6 ΡΒΠΟΒΟΡὮΥ οἵ ἢ ἄδγ. Ὑναῖ 

ΜΈΓ 15 ον 4645 Οὗ {Π6 σγεαΐ αυδϑίίοηϑ νν 10} ΡΒΠΟΒΟΡΥ δἰἰθιηρίβ 

Σ ΟΚ Ῥχσοῃι. 65 ἴῃ γεῖῦ. γ; Β15 Ασο. 33 ἢ; Ῥίβοαδί. 26, 



σΟΕΝΕΚΑΖ ΖΦΥΖΑΚΟΡΟσΖΤΟΛ. ΧΧΧΥΝ 

ἴο αηϑϑεγῦ Ηδ ψ 5 ἃ ροοᾶ α64] οἵ δὴ δρποβίίο, 1 βδυβρθοί., 

Αεἰαὰδϊ], ργϑοίίσαὶ 116 ἀρβούρεα 815. {{π|Δ δηά αἰζεπεοη ἰο (ἢ Ἔχοὶα- 
βίοῃ οὗ βρβουϊαϊΐνα ὑγοῦ]θηβ. Ηδ ψὰ5 ὈΥ παίαγαε δηᾶ ργείδθγεησθ 

Δῃ ἰσοποοϊαβδί. (ταδί ἢδηη65 δηα δηοίθηΐ βυβίθιηβ, 1 ἰμοῖγ ναπηἰεά 

ἀϑϑιτηρίίοη οὐ δυςῃοσγ, ΡῬγονοῖικεα ἴῃ ΐπ, πο γονεγεηοθ, Ραὰΐ ἃ 
511116 οὗἩἨ ἱπογεάγ. Ηἰ5 νοῦ ἔογ (μ8 νου] ννὰ5 ποΐ ἰο θα ἃ ἀρ; 

Ῥυΐ ἰο ἰδαῦ ἄονῃ. [1{ νψ͵ὰβ 15 ὨΙσἢ ρυίνηθος τὸ 500 {π6 ΠΟΙ]]ονν 

αηὰ πηϑαι5ἐδοίοσυ παίαγα οὗ (ἢ 6 ρῃ]οβορίοδὶ ἰβδομίηρϑ ΟΕ Ηἷ5 ἀδγ. 
Βεγοηά {ἢϊ]5 ἢθ μαγάϊν ψεπΐ οὐ οαγθα ἴο Ρ»οὸ. ὑίῆξβη 6 παά ρυ]δά 

ἄονγῃ [6 14.015 ἐῃηδὲ 5. ἀρὲ δάογε, ἢ6 ἢδα ηο οἰθϑὺβ ἴο δεῖ ὰἃρ ἴῃ 
τΠ6γ ρίδοθβ. Ηδ ἀϊά ποὶ Ὀεϊΐενα ἴῃ Ἰάο]5. [Ἷ1Ὼἢὴ της “ 1|6 οἱ Πετιο- 

ΠΑΧ᾽ 6 ψου]α βϑεηὶ ἴο δανε ἀδ!ηθαϊθα ἢΪ5. 1464] οὗ ἃ 5896, -- Π0Ὸ 

ἀορτηαίίς φἀμεγεπί οὗ ἃ ραγίσαϊαγ βοῆοο] οὗ ἐπουρῃς, θα Ὀγοδά δηά 

οδίμοις ἴῃ ͵5 αϑϑοοϊαί. οηβ δηα βυιρδίῃ 65, βίησθγα δηα βθηβίθ]6 ἴῃ 

Π15 ἀδιϊν 16. Ιῃ ἰῃς “ Ηεγπιοίϊιημ5᾽2 6 ἤσαγοβ Τσαϊῃ ὑπάδθυ [ἢ 6 

ἴτηαρα οἵ ἃ οἷἿἵυ ψΏσδγα 811} αὔθ Ὀ]1551{], --- [ᾺΪγΓ 85 [86 οἷέν ἰονατγά 
ΜΙ οἢ Βαυηνδηβ ΟΠ τ βδη τδάθ 5. {ΠΠππἸρῆδπί ΡΠΡΥΪτηΔρΈ, --- 
γΥΙΠοΥ 1 νου ὈῈ ψογίῃ «ἃ {Πεπ|π6 οὗ εἴγε ἰο αδἰϊαίῃ. - ΤῊΘ 

ἀἰΠεγεπὶ βαοίβ οἰδίηι δὴ ἰο ΚποΟν (Π6 οπη6 νναῦ ἰμαΐ Ἰεδάθίῃ {πογε- 
αηΐο. Βαυΐ ψῇμδαΐ ΟΥ̓ ΠΑΥΥ πϊδῃ ἢὰ5 ἰῃ6 τηδδηβ οἵ ἀδβοϊάϊηρ ψΠΙΟΒ 
ΟἿ ἶ5 ἴπ {η6 τὶρῃϊ, οΥὁ ψΒΘΊΠΟΥ, Ἰη 46 θα, ΔΩ ΟὯ6 ΏΔΥ Ῥ6 ἢ ΑὮ, δηά 
16 15 ἴοο βῃοτί ἴο ἀδνοίαε [ῃ8 ὨβοθββαῦΥ Ὑὑ8215 ἰο ψεῖρῃῖηρ [ἢ 6 
οἸαίπηθ οὗ δδοῦ ; δϑρϑοίδιν θη 6 σοητερ᾽αίθ [86 ἱπητηογαὶ ᾿ἰνῈ5 

οἵ ἰῃοβα πο δβϑϑοτί πὶ ἴον ἤᾶνα ραϊηθα 6 σδίτ, οἰθασ Βεῖρ 5 

οἵ ἰγαϊ. [115 ποῖ ψόοσίῃ ΜΏΗ6, {πεγείοσγθ, ἴο ΟΥΤΥ ΟυΓΒΘΙνα 5. ἴῃ ἃ 

ΘΑ αἰζειηρί ἴο αἰΐϊδίῃ [86 βχίγθιλθὶν ἱτηργοῦδοῖβ, Ὀαΐ βίγῖνα ἰο 
ΤΏΔΚΘ ΟὟΓ ᾿παπδαϊαία ᾿ἰνεβ ΠΔΡΡΥ δηᾶ σνψεεῖ, δίγοηρ δηα μοΙρέυ]. 
Ηδ8 ργαίβεά {ῆε ροοά [{{ ψ θγανοῦ ἢ6 ἰουηά 1. Η5. δι εταϑί βρῖΐα 
ἀραϊηβί ἰῃ6 59 Ποο15 ἰ5 Ῥθοδιῖιβα οἵ [Π6 ἱποοπιηδηΐ, ᾿πσοηϑιβίθης ᾿ἰν65 

Οὗ (6 δαϊπηογεηΐβ, να] οἢ πεῖν ἰεδοῃίηρθ δα πὸ ρονψετ ἰο σοηίγοὶ. 

Ιῃ ομδ ρίδοβ ἢθ ὰβ ἃ ροοά ψοσγά ἴογ Ερίοίείαβ,5 ἰὴ δῃοίῃεῦ ἔου 

ἘΡΪΙουγα5,4 ἴῃ Δ ποθ οΥ [ΟΥ̓ 4 (γηῖς ;5 νεῖ ἰἢ6 βγϑίδιηβ ἰῆθβϑα σγΈργα- 
βαηίϊθα νψγοῦθ ὑπϑραγοα. Τῆαΐ 15. οσνῃ 116 τνὰ5 πηούδὶ δπα δαγηδϑί 6 

66 ἴῃ {Π15 σοῃηπδοίίοῃ {πὲ ἀϊδβοσία! οθ ὃ Αἄν. Τηδοςί. 13. 
οἵ ΜῈ εἶσι ΟὨ]εῦ5, “6 Γπιοίδθο Ῥο- 4 ΑἸἴεχ. 47. 
βορῇο, Βειϊη, τϑ38. ὅ Οὗ {με “Ογηϊοῦ; αἴ5ο (δίδρί. 24. 

2 Ἡδιυοί. 22 ἢ ν 



χχχνὶ ΘΕΔΝΕΙΑΣ ΤΝΤ ΟΦ ΟΌΟΤΊΟΖ,. 

ΤΑΔΥ Μ0611 Ῥεϊίδνα.. ὌὍυαθ, ἔποῦα ἀγα ΒΟΠΊΘ. ΡΑΒΘΔΡῈΒ ἴῃ ἢΪ5 ψ Πηρ5 
ψ ὨΪΟἢ Ομ ἀραΐηϑὲ ΟἿἿΓ ΤΏΟΥΔ] ἰαϑίθ. Βαΐ δηοϊθηΐ του νυ, δὲ 115 

Ῥεβί, ψαβ ποί Ο γίβεδηῃ τηούδ!ν ; ἀπ ψγ6 πιαδὲ δ᾽ονν βϑοιηθνπδΐ 

ἔογ [ῃ6 ἰερεσ οὗ ἴμ6 πηεβ ἀπὰ [μ6 ἰεπηρίδι οηβ π6 Ὠυτηούοῦβ 
ΜΤΙΟΥ 15 ον οσ ἀηάογ ἴο ρύόνόκα ἃ ἰδαρῇ ΟΥ γαίῃ Ὀγοδαὰ δῃά 4865- 

ἘΟΠΑΡΌΪ6 αἰέεταηθοθθ. Ηδ πιθῃ οηβ, 85 8Δῃ δι ιβίηρ σδ] αμην, ΑἸ α- 

ΔΉο 5 σμαῦρα Οὗ ἱπιπιογα νυ ἀραϊηβῖ ὨΙτ 56 1: δπα τΠ6 ψΠΟ]6 ἴθ ποῦ 

οἵ μῖἰ5 νυιθπρϑα τη κα Πΐη ἃ ἰονεῦ οἵ ἰγατῃ δηα ἃ ἢαδίεγ οἵ εν]].3 
Ηἰ5. ΡὨΠ]ΠΟβορῆΥ οὗ [16,16 1 τηϊβδίακα ποῖ, ἴβ βαμπιηθα ἀρ ἴῃ (868 
βυ Κίηρ βθηΐεησθ ἔγοιῃ " Ἡυτηοίϊημβ,᾽ Του πα προ Οὐγ ΠΠ|6-Ραρα : 
«Ψιγταθ σοηβίβίβ ἴῃ δοῦν! ; ἰ(ῃαΐ 15, ἴῃ ἀοίΐηρ τὶρῃΐ, δΔηα 56 510]6, 

ΔΩ ταδη]ν δοίβ.᾽ ὙΠ ψῖδ56 τηδῃ Μ1] ποῖ ΠΟ] Ὠϊτη561Γ 8] ΟῸῦ ἔΤΟ ΠῚ 
1056 δροὰαΐ δῖα, Ὀαΐ Μ11 οηΐεγ ἰηΐο (μεῖγ 116, ἀπα βϑεῖς ξεν ΒΡ 
ψῖτ {Π6ηλ.8 

4. Τύςιαν ΑΝ ἘΒΕΙΊΘΙΟΝ. --- Γποίδη ἀ15 6] νεα εητίγοῖν ἴῃ [ῃ 6 
Βυρογηδίασγαι. Ἐδ]ρίοη νγα5 ἃ Πγ858 οὗ 1416 [4165 δῃηᾶ δρϑυγά ἰγδαϊ- 
ΠΟη5, ἔγοῦλ ψΏΪΟὮ [8.6 56 510 6 τὴ βδῃου]ά ουἱ ααϊία Ιοοβθ. [Ιηΐο 

{86 Ῥαί6 δραΐϊηβὲ ἰῃ6 ρορυϊαγ ἔδὶτἢ, στ 15 ροαβ ἱπ πα] γα Ὁ]6, 15 

τηδδηΐηρ͵]655 τἰΐθϑ, ἰἴ8. ΒΘ Ώ561655. οὐδ 65, ἢ6 δηίθγεα ψ ἢ Πδαγί δηὰ 
50}. Ηδ τῃοοκοᾶ δηᾶ σὑδὶ]ϑα δ βϑυρογβ 0 δηα 411] ογεάϊ]οι5 

ῬοΙἸοἴβ ἀπᾶ οὔβεγναποεβθ. Βαϊ βεῦα δραΐῃη δε οβεγεά πὸ βαδϑίίαία 

ἔογ ἰῃ6 ἔαῖ τ ἢδ σοπίειηηθα. Ἑαϊῃὶ δηᾶ ἔβα ]6 δύὰ {μ6 ἰγᾶσθβ ἴῃ Ηΐβ 
ψΟΓΚΘ -- 1{, Ἰηἀε6 4, {ΠΕ σδῃ ὈῈ ἰουηά δ ἃ]] ---- οὕ Δὴγ σοποδρίΐοη οὗ 
τῆ6 οἴογηδὶ (οά, υπκηονη, ᾿ΠΟΟΙΏ ΡΥ 510 16. δ ψὰβ ἴοο τ ἢ 

ΔΟβούρεά ἴῃ τῆς 116 τμαΐ 5, ἴου δῇγ {Πα δίῃ ἔγοσα {π6 116 τὸ 
οομῖξ ἰο Ἰριίθη ἢΪ5. ᾿ΠΠΕΥΓ σοηβοΪΟ5η655. Βαΐ 5 βοερι οἶδ δα 
ΠΟΙ Ϊρ᾽ βυβίδιδίῖς ΟΥὐἩ ἀορηπηαίΐο δρουῦξ ᾿{ἃ, [ πγ)ὰβ ἰμδί οἵ {ῃ6 Ῥυ5Υ, 
ῥῬτγδοίίοαὶ τδη οὗ ἴη6 μοῦ, ψμο, ἴῃ Πΐ5 ΘΑΡΈΓΠΘ55 ἴο Οἶθαῦ {ῃ6 

1Δη9]64 ρῥίασθβ δῃᾶ τηδκα βίγαϊσ αἱ [Ὧ6 ογοοκεά ραίμνγαγβ οἵ [ἢ15 116, 
βηάβ ποίου τηθ ΠΟΥ ᾿ποϊηδίϊοῃ ἴο ῬαΖΖία ἢ15 Ὀγδίῃ δηα ΡῬευρΙῈχ 

ἢἷ5 Ὠσασγί ἢ ΔΠῪ νου 65 αχοθρί ἰμοϑα Π1ΟΠ γα ἀρραγθηΐ ἴο [ἢ 8 

56η5886 ΟΥ̓ Δρριεῃθηαθα ὈΥ ἐχρεγίεηοθ. Βαϊ Πξ86 ψ}}} 6 Ῥείίεγ 1 
[τερα το {ῃ6 ἐγγδηηῦ οἵ ταϊϊρίοῃ. Το 5. δδίϊγθ, ἐμ ογεΐοσα, 15 
βοιῃηθίῃίηρ ποσὰ [Πδῃ ᾿γγανογεηΐ ΤΊΟΟΚΟΥΥ δηά βηθογίηρ ἰδυρΐοσ δἵἱ 

1. ΑἸΙἴοχ. 54. ψευδὴς καὶ μισότυφος καὶ μισῶ πᾶν τὸ 

2 Τῇ {6 “ Δηρΐίοι,᾽ 20, Τ,ποΐδῃ 5αν8 οὗ μίτη- τοιουτῶδες εἶδος τῶν μιαρῶν ἀνθρώπων. 
561: μισαλάζων εἰμὶ καὶ μισογόης καὶ μισοι: 8. (Οἵ Ἡδεπηοί. 84; ΓΤ ἌΡ 1. 34. 



ΟσΟΕΝΕΙΜΑΖ ΖΥΤΚΡΟΡ ΟΤΊΟΛ,. ΧΧΧΥῚΪ 

ἰῃς [011165 δῃᾷ ζοὶ 0165 οὗ {86 σ»οᾶβ. Τὶ ἰ5 ἸῃΟσηδα ὈΥ δ᾽ ρτοίουῃά 
ΤηΟΓΔ] ραγΡοΟΞβα ἴο ἔτΓε6 πλθῃ ἔγομ ἸρΏΟΥΔησΘ δηα 5ε᾽-ἀδοθρίίοῃ, δηά 

ἴο τοϑοὰθ {πεῖ ἔγοτῃ [Π6 ἴθδδιϑβ οἵ βυιρδγβίτοη δηα [Π6 ἸΠΓΔΙΟΙ5 ἀγίβ 

οἵ [μς οματγδίδῃ. 

ΤῊ τιοϑί β γι Κίηρ' ραγα116] ἴο Τιποίδη ἴῃ τποάδγη {1Π165 15 ΜΟΙ Δῖγα. 
ὙΠοῖγ τπηοίποάς ψοΎα (ῃ6 βαῖηδ; {πεῖν δἰτὰἀθ ἰοναγαὰ τς {{π|65 1 

ΜΠ ΪΟἢ (δ γ ᾿ἰνεά, [Π6 βαηθ. Βαϊ ἴῃ6 ατξεῖκ βαϊ γῖϑί ραΐηβ5. ΟΥ̓ σοηλ- 

Ραγίβοῃ σι 1η6 ιν ΕΥΘΠΟΒηΔη. Ηδ ἄο65 οἷ ΤΙ ργθϑθηΐ ΠΟΥ 

οαγσαίαυγα (6 ἀοοίχηθ5 ἢ6 δἰίδοκβ. ΜΙ ουΐ ραβϑίοη οὐ ργθ)ααῖςα, 
ἢδ δεἰβ ἰῃς ἴ40]15 οἵ ἐμδ ἀδοσγεριΐ ἔαϊ ἢ Ὀείοσα ἃ5 Ἰυδ 45 ἴδ γα. 

Αμπὰ ἰμαΐ 15 δῃουρ,. 
1 ἴ5. Ζβϑαὶ ἔογ [6 ἀδϑβιγαοίζοη οὗ ραρδῃϊβῃ δηα βαρογβ 0 η, ἢ 6 

νγ85 ΓΟΔΠΥ ἃ τηοϑὲ ροΐθηϊ 4}}γ οἵ (γι ϑιϊδηϊίγ. Βαΐ [ἢ 8 βαγ]ν ΟΠυτγοῇ 

ἀϊὰ ποῖ γβοορῃΐζα Ὠΐτὴ 45 ΒθσὮ, δηα ἢ Ὠΐτη5618 νου ἤανα βοοῆδα 
αἱ {ῃε Ι4άεᾳ, Ηδ νγὰβ ἰῆσδρδθ]α οὗ δϑϊτηδίηρ (ῃῆ6 ἡδὺν ἴοσοθ ψ ΏΪΟἢ 

Δα οοιὴα ἱπίο ἰῆἢ6 ψουϊ ἃ δῃηὰ νψὰβ 5:16 ΠΥ ἀχουίηρ διηοηρ [6 
Ἰονγεῦ οἶα5565 115 αἰνίηθ ρονοῦ οἵ τεσθηθγαϊΐἼἍοη. Τὸ Εἴτὰ (ΓΒ ΙΔ} Υ 
725 ΟὨΪΥ οπ6 οὗἉ 186 ἱπηθηθγα 18 Ἐδβίθγη [Α 15, ---- δὴ οββῃοοί οὗ 
1η6 ἀεοβρίβεά ϑυϑίδθῃ οἵ ἰῃ8 [6 νν5, --- [8 Ἰηξαϊααίθα δαμεγβηΐβ. οὗ 
ν]Οἢ σοῦα ΜΟΥΓΠΥ ΟὨΪγΥ οὗ σοπίειηρίποιβ ΡΪΐΥ. 

ΤΩ Ομ τ βιίδη βοῃοϊϊαδίβ δηα δοῖὴξ ἰδίθι σοιημηδηϊδίουβ ἤδνα 
Τουπα γεαπδηΐ Δ᾽] υϑίοηβ ἴὸ 6 (Πγίβίίδη βογρίυσγεβ ἴῃ 1ποϊδη᾽ 5 
τ 55, ἀμ να Πεαρβα ἀροῦ πὶ ππδβραγίηρ' ἀΡΌ56. ὙῊΘ6 “Ττυδ 

ΗἩϊἰβίογυ ̓  ν)ὲ5 βιρροβεά ἴο οἴευ δουπάδηϊ Ἔχϑαρεβ. Τα Ὀδίιε ἴῃ 

τη -Αἰγ Ὀδίνψεθη {μ6 ἴΌγοΘ5 οὗ (Π6 τόθ δηά [6 βῃ ν)ὰβ ἃ γανεϑίῦ 

οὔ {88 σομῆϊςξ οὗ 51. ΜΊςΠἢ 46] δηὰ 6 ἀγάροι ; [Π6 πηοηβίγοιβ ἡ 416 
«ΗΟ βνδ!]ονά [6 δανθηιγουβ ννὰβ ἴῃ τη ΚΕΥῪ οἱ (με βίοῦυ οἵ 
Το ; {με οἰΐγ οὗ σοἱά, ψἤδγα {6.6 15 Π ΘΙ ΠΥ ηἰσῃξ ποῦ ἀΔΥ, δὰ 

ψΏοΓα [26 νη65 Ὀ6ΑΥ ἔγαϊς ὕψεῖνα {ΠΠ165 ἃ Ὑ6αγ, ννἃ5 δὴ ἸΏΡΙΟΌ 5 411ὰ- 
βίοῃ ἴο [Π8 πεν [6 5416], ---- [Π6 “ ΟἸΥ οὗ ρᾷγε σοϊά,᾽ “ ψῇϊοῃ δίῃ 

ῃη0 πρρά οὗ [86 50}η, ποῖ Π6Γ οὗ ἰῃ6 τηοοη,᾽ δηά ὨγοῸρἢ 1] ἢ) ἢἤοννβ 

(ῃ6 τῖνϑυ οὗ 11ξ6, οὐ ψῇοβα Ὀδηκδ βίδηβ “186 ἔτεα οἵ 116, γε] ἀϊῃν 
[5 ἔγαϊξ δνοῦν τοί." Τί 15 ποῖ ἱπῃροβϑίῖθὶα ἐπαΐ (Π6 “Τὰς Η15- 
ἸΟΥΎ ̓  τΔΥῪ σοί 5Β0ΠῚ6 ἴαϊηΐ Γοπλϊ ἰβοθησα οὗ {π6 ΒΙΡ]6 ; Ῥαΐ [ἴ{ 15 
ἴατ τῆοῦα ρτόῦδῦ!6, ἃ5 ΗἩδυηδπη Κύμη 85 οἰβαυν βῃόνη,͵ [ῃαΐ 41] 

Σ Ῥιορίαμι, ΟΠ ΠΊη18, 1844. 



ΧΧΧΥΤΙ ΟσΟΕΜΝΖΦΚΑ͂Σ ΣΥΤΦΟΦΟΌΟΤΊΙΟΜ. 

{Π856 βυρροβεάᾶ 84]1]10}5ῖοη5 αϑ εἰ Ὶ [86 σἤδηοα δἰ γα] αγ 65 ἰποϊάθηξ 

ἴο 811} ΙΡὮΪν ἄσυτγαίϊνε ἀθϑοσ ροη5. οἵ 1κ6 δι )]εοίβ, ΟΥὁἩ Γαίου πα 5 
ἴο τηδίΐοεγα ἐουαηα ἴῃ ῥγοίδπε |ογαΐαγθ Τὸ 15 ἴῃ {ῃ6 δοοουπηΐ οὗ 

Ῥογερυίηιβ δἱοηαὶ ἰμαΐ Τκιοίδῃ τηδηϊίεϑίβ ΔΩΥ Κηομν]εᾶρσε οὗ ἰῃς 
ΓΟ τ βδη το] ρίοη. ὙΠ ραϑϑαρε 2 ἴῇὴ ΜΏΪΟΣ 6 5Βρεδκβ οὐ {πε 
(τ β ἄδῃβ 15 νΕΥῪ [Δ πλουβ, δηα ἢ85 Ὀθθη (ἢ6 βυ)]εοὶ οὗ το ἢ σοη- 
ἰγονεύβυ; δαΐ 1 σοηίΐαίηθ ποίῃϊηρ ΨΏΪΟ. ἱπαϊοαΐθβ ἴῃ Τιοίδη 8 

[66] προ οὗ ΒΡ Θοῖδὶ δηϊμηοϑι τυ δηᾶ φησ ἀραϊηδί οὐἹἵὗ (αἴ. Τί γθδαᾶβ 

85 ἴΟ]]Ον5 : --- 
«ρου [ῃ15 π|6 8 ἢς Ὀδσοδηα ἃ πηδϑίου οὗ [6 τηδύνε]ουβ τ ἰβάοση 

οὗ 186 (γιβϑείδηβ, [γοαρ], δϑϑοοίϊδίοη αἀρουΐ Ῥαϊεϑίίηθ ἢ {πεῖγ 

ὈΥαϑίβ δηᾶ βοῦῖρθβ. ἊΑηά---- σου γοὰ Ὀε]ενα 103 --- ἴῃ ἃ 5ῃογί {{π|6 

[μ658 γαῦθ πλοσα ὈοΥ5 δαβίάθ Ὠἰπὶ ΨἼῸ τΟ56 ἴο Ὀ6 {πε ὶΓ ῥγορβεῖί, 
τηδϑίου οὗ τίϊθϑ, μβεδά οὗ ἰῇ βυπαροριθ δηᾶ Ἐνεγυτῃηρ, ΟΥ̓ {ῃεῖγ 
Ὀοοῖςζ5 6 Ὄχρίαἰπεά δηᾶ Ἂχρουπμαθα βοῆθ, δηα σοιῃροβαα ΠΊΔΗΥ͂ 
Πἰπη56 1 ; δηᾶ εν Ὀερδη ἴο τεραγά Ὠΐτη 85 ἃ ροά, δἀπὰ δα ἢ1ΠῚ ἃ5 
{πεῖν Ἰαννρίνεο, δηᾶ τηδάβ ῃἰτῃ ἰῃεῖγ Ὀῖβδθορ. Αηγναῦ, ἰμθν 511} 
ΟΥΒἷρ τῃδὲ ρσαδὲ πἼ8}, ---- [Ὡ8 οὴβ ΨὴΟ ννὰβ5. ογυοιῆβα ἴῃ Ῥαίθβϑίίηβ 
ἔογ ἰῃίγοάποϊηρ (5 ΘΝ πιγϑίεσγ. ὍΜ7611, Ῥεγαρυίητβ νγὰ5 διγεβϑίθα 
ου ἢϊ5 Ζ68] ἀπά οδϑβί ἰηΐο ρυίβοῃ, ---- ἃ οἰγουτηδίδησα ψν]Οἢ γεἀοπηαθά 

20 {116 ἴο ἷἰθ γεβόνῃ [οσ {Π6 ἑαίυγο, δηά ἰο {π6 ἰονε οἱἩ τηγϑίειν 

Δηᾶ ἰ[ηἰτδί ἴοσ ποίουϊεῖν Ὡ]Οἢ γε γα ἢ 15 ΤᾺ] ηρ ραβϑίοηβ. ΕῸΓ ΜΏ116 
ἢδ τοιηδίϊηθά ἴῃ θοπάς, {πΠ6 (μη ϑίίδηβ, σοηϑιἀδγίηρ (15 ἃ ρἜπογαὶ 
οἝἸαταϊίγ, ἰοἔξ πὸ τηθδηβ πηίγθα ἴῃ {πεῖν οπάδανοῦ ἰο δε Ὠΐτη ἔγθο. 
νΏΘη (ποεῖν εβογίβ ργονεα ἀπανδῖ!ηρ, τα 5 1{165 Οὐ Ἔα Υν οὐδοῦ 
βοτί σοῦ σοπεϊηπρα ψ ἢ πηγεηλϊ ηρ ΖΕ]. Ἐτο (ἢ6 δι θϑί 
ἄδλννῃ οὔα οουϊά 56εὲ6 δρεὰ σψιάονβ δῃᾶὰ οὐὔρῆδη ομι]ἄγθῃ σαὶ τἰπρ' 
Ῥεβίάθ {μ6 ρυϊβοη- ἀοοῦ ; ὩδΥ, τΏθη ΟΥἨ δΔυςῃοΥ διηοηρ (6 ηῚ Ὀγροά 

τᾶτν, ἢανα ἰουηᾷ δὴ δ᾽ υβίοῃ το Γτϑὲ. [πῃ 
"ΑἸοχδηᾶου,᾽ 25, [6 ἔλ]56 ργορῃεί βρεδῖκβ οὗ 

1 ΤΉ ἰγδοῖαία, “ ῬὨΠοραίτβ,᾽ ᾿ηοϊυδεᾷά 
διηοηρ ΓποϊδηἾ5. νυ ηρ85,), Ὀοοηρβ, Ππουϊ 

ἄουθί, ἴο ἃ τη ποῖ ἰδίοσ ροῦοα, Οη ἰῃς δν!- 
ἄεδῃςβ οὗ (ῃ15, ἢοννονουύ, Τυποΐϊδη ννα5 ὉΥ ΒΟ πια 

τῃούρδε ἰο 6 δὴ δροβίαίαε (ῃυϑείδη. [Ἃἢ 1Π6 

ς ῬῃϊΠορβευᾶες,᾽ τό, ννογα ἃ ϑυτίδῃ οἵ Ῥ8]6- 
5.186, ἔα οι ἔοσ ἢῖ5 Ῥον Υ ἴῃ ουτῖηρ ἀσδιηο- 

Ὠΐδοβ δῃηά Ἰαυαίίοβ, 15. τη! οηδά, τηδην, 

ςομίτατν ἴο ἰδ6 ῥα τϑδῃϊηρ οὗ [6 ράββαρθ, 
ΜΠΙΟΙ Βρθᾶκβ οὗ (π6 ϑυγίδη 85 ἃ οοῃίξιῃρο- 

Ἐρ᾽ουτοδηβ, δε μοὶβίβ, δηα ΟΠ γιβείδηβ ἴπ 186 
βατηθ Ῥτεδίῃ ; [6 γεβοῃ ἴοσ οἰδββϑίηρ {μετὰ 

ἰορείμοσ θεὶπρ ἐπΠαΐ (ἢν νετα 41} δια ἴῃ - 
οὐθάυϊουβ οὗ Βδδίμθῃ οὔδοῖθϑ. 

2 Ὅς Μοτίβε Ῥρϑίερυ. τς ἕξ 

8. Ναδίμεῖϊν, 5ῃοσεῖν αἴου {Π6 πγυχάᾶθοσ οὗ ἢ15 

ξαῖΠετ, θη Ῥασγαρτηιαβ γ85 νδηἀοσίηρ ΤΌΠῚ 
ἰδῃᾷ ἰο Ἰἰδπᾶ, 



ΙΝ 

ΟσΟΕΝΕΚΑ1 ΣΝ ΤΟΡ ΟΤΊΟΛ,. ΧΧΧΙΧ 

ἴῃς 4116γ, δῃᾶ δρεηΐ (6 πἰρῃΐ ἢ ΗΠ. Μογδονοῦ, εἰαρογαίςε 

τη 6415 ψ γα Ὀγουρῃς ἴῃ, {π6 ]γΓ βαογεα ῬΟΟΪ5 ψεγα γεδά, δηά ἰἢς τηοβί 

Ἔχοθ θη ῬΕΓΘΡΥΙΠῈ5 --- [ὉΓ 50. Ὧ6 511] νγᾶβ σδ1166 --- τχὰ8. βιυ]Ἱθᾶ ὈΥ 
ἰΏθΘ 4 βεοοῃάᾶ ϑοοζαίθβ. Βοϑίἄθβ 811 (15, (Ὥθγθ οδὴθ ἴτοιῃ (ἢ6 

οἰτἴε5 οἵ Αϑία ρεύβοῃϑβ ἀεϊεραίεα ᾿γ (ες (γι βϑιίδηβ δ {611 σοϊηοη 
ροπί ἰο αβϑϑίϑὲ [ῃ6 ἴδῃ, ἴο ἀείεηα Ὠΐπὶ οἡ {{|4], ἀηά ἴο ρίνε δίω 
σοτηΐζοτί. ΤΥ ἀἰβρίαΥ ἱποοπορίναία δίδογι ἐγ θην {Π ΕΓ ΡΌΡ]ς 
Ἰηἰογοϑὲ 15. ἴῃ φαθϑίίοῃ ; ἴῃ βῃοσγί, ἴδ ρστυαασα ποίῃϊησ. 850. Ῥεσγε- 

οτίησβ τεσεῖνοα σοηβί θα Ὁ] 8. τ οηοΥ ἔγομ [ἤθη οἡ (6 ρῥγαίοχί οἵ 
ἢἷ5. ᾿πηρτὶβοηπιεηί, ψῃίοἢ ἱπάβδθα ρίόνεα νεῦν ῥγοπία]8 ἰο Ἀΐτη. 

ΕῸΓ ἴμ656 ροοῦ ψγϑίομθϑ ἤανα τηδᾶξ {πθῃλβεῖνεβ Ὀθιΐανα [δὶ Π 6 Ὺ 
ΔΙ6 ΔΙ οροίῃου ἰτητηογίαὶ, δηα 46 ροΐηρ ἰο ᾿ΐνβ ἴῸΓ δνθύμηογα ; 80 
ἴῃον Βοϊά ἀθαϊῃ ἴῃ σοπίειηρί, δηα τηοϑί αὔθ αυϊΐθ γαδαν ἴο νἱϑὶά 

{ποιηβοῖνος (Ὠογοαπίο. Μούρφονοσ, {ποῖσ γϑί ἰανοίνεῦ τηδάδ ἰΠ 6 πὰ 

Βεϊΐενα ἰμαΐ ΤΠΘΥ ἀγα 411 Ὀγοίῃδιβ οὔβ οἵ δηοίῃεγ ψῃθη (πον μᾶνα 
Οὔσθ δραηδομεα δπά αυἱΐα δρ]αγεά ἰῃ6 φοαβ οἵ ἰἢς ατεεῖκβ, δηά 
σίνϑη {πε ῖγ νουβῃΐρ ἴο (Πα οποία βορῃϊβί οὐ {πεῖτβ, δῃά σοη- 

Τουτηθα ἐμεῖγ ᾿ἰνα5 τὸ 5 αν. 80 [ἢξδν ΠοΙα 411 [ῃ]ηὴρ5 ἴὴ δαὰ8] 

οσοπίειηρί, δηα δϑίθαπι [6 ΠῚ} 85 σοΙη 0 ΡΓΟΡΟγΥ, Πανὶηρ δαορίεα 
ΘΌΟἢ ποίϊοηβ ἢ πὸ οἶθαγ οτουηα οἵ [δ ἰἢ. 1, ἐῃεγείογε, δῇ 

ἱπηροϑβίου ἀρρεαῦβ διηοηρ' {Π6τἢ, ἃ τηδῃ οἱἉ 511] δῃα ογαῦδ, δηὰ 4016 ἰο 
τηδῆδοα δῇδῖγβ, ῃῈ σαίβ τὶ οἢ 1. ὯῸ {τὴς αἵ 811 ὈΥ ῥἰαυίηρ ὉΡροὴ {Ππ658 

5. ΠΏΡΙῈ [οἸ[κ.᾽ 

ΤΠΕ ρονθγύηοῦ οὗ ϑυγία δἱ [δέ {Ππ͵θ νγὰβ ἀδνοίβα ἰο ρῃ]Οβορἢν, 

Γποΐδῃ 5ᾶγ8 ; δηά ρεγοθίνίηρ αὶ ῬΕΥΘρΡΥΙ 5 γὰ5 γαίῃ δηχίουβ 
πῃ οἰμαγν θα ΤΟΥ τυ ἔδηθ, ἣθ αἰδαρροϊηϊεα Πΐπὶ ὈΥ 5είτίηρ 
Ἠἰπὶ δἱ Πρεγίγ. Ῥεγθρτίημαβ ψεηΐς Ὀδοῖς Ὠοπιθ, ἤεγα [6 ἔδο]ϊηρ, 

ἀραϊηϑί Ὠϊπὶ Ὀδοδῖι56 οὗ ἢΪ5 οὐδ νγὰ5 511} βίγοησ. Ηδ δβοβρεά (6 

ἔυγγ Οὗ {π6 ρβορῖβ ὈΥ υἱεϊἀϊηρ ἃρ ἴο τπθπὶ ψηδὲ γεπηαϊηβα οὗ ἢΐ5 

Ιασσα ραίγ πον, δηα δρϑΐῃ βεῖ ἰοστἢ ἀροὴ ἢ15 ψαηαδηίηρβ, ἀδρθηᾶ- 
ἴησ ἀροη ἰδ (τ βιίδηβ ανθυυ ἤθε Υα ἴου ΒΌΡΡ]Ϊ65. Βαΐ Πα ννὰ5 βοοῦ 

Του οα ΠΥ οὗ δοιὴβ ἰγδηβρυθϑϑίοῃ, --τ οὗ βαϊΐηρ' βδοίὴβς ἔογιἀάδῃ 
Γοοά, Γιαοΐδῃ {πϊη|κ5, --- ἀηα νὰ Ἔχοοτημηπηϊοαίθά. 

ΤῊΪ5 15. 41. Τῇ παύγαῖνα 15 ΘΕ γον ἴτεθ ΠΌΠΙ ΔΩΥ ΔΡρθδύδησε 

οὗ βρίίθ οὐ δαΐε οὐ  πιοοίζεγυ. [1πιοίδῃ βρθακβ οὗ [ῃ6 “ τηδύνε!]οιβ 

τυὺὶιβσοιη οὗ ἰῃ6 ( γϑδηβ᾽; ὈθῈ ἢο ἰγᾶσθ οὗ βδίοδβϑῃι ᾿ὙΚ5. ἴῃ [Π6 



χΧ] ΟΕΝΕΡΑ͂Σ ΣΝΤΡΟΡΟΟΤΊΟΛ, 

οχριοϑϑίοῃ, 50 δι 245 ψ οδὴ ᾿αάσε, ουρἢ [6 βοῃο αϑὲ ἰοοῖς ἴ{ ἴῃ 
[αὶ αν, δηᾶ υἱίογεα ἃ νεσὺ ὑπο γβίίδη τη] αϊοοη. ἘΠ[5 γείει- 

δῃςα ἰο (ἢ γϑδέ δ5 186 “ οὐποϊῆεα βορδ δι) οοηίδίηβ. ἢ0 ΟρΡΡΓΟ τυ τα 
νυν ϑαΐενεσ. “ϑορῇῃ ιβδι, ἴῃ Τοϊδη5 ἀαγ, ννὰβ ἃ ρου βου ροοα ψοτά, 

85 ΤΏΌΟἾ 50 δϑ ὁ (δοθοσ᾽ οὐ “Ἰδοίαγογ᾽ δ (Π6 ργεβεηΐ 6. ὙΠΘΓα 

15 αθυαπάεαπέ ῥγοοῦ ἐμαὶ 1ιποίδη 5 Κπον]εᾶρε οὗ ἴμ6 Ομ τβεϊδηβ νγὰβ 

ΘΧΊΓΘΙΊΘΙΥ ΘΌΡΕΓΗΟΪΑΙ ; 6156, ΓῸΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘ6, ἢ6 Μοῦ] σνοῦ Πᾶνα 
Βροΐίκεῃ οὗ “ριηϊδϑίβ᾽ δηᾶ “ὁ βου 65,᾽ ΠΟΥΓ τη ]οη6α [Ὧ6 ΒΥΠΔΡΌΡΊΙ, 

ΠΟΙ ΒΌΡΡοΒοα ἰῃαὶ (γϑίίδηβ οουα αν Π6]4 Ῥογερτίηιβ ΤΟΥ ἃ 
φοἄ, οΟΥἩ Παμηθα Ηἰτα δοοζαΐθββ. Βυΐ 6 Κηονβ δρουΐ [Π6 ΖΕ8] οὗ {πὸ 
Ομ τϑΐδπβ ἤθη ἃ Ὀγοίμοῦ 18. ἴῃ αἰ βου ; οὗἁἩ τπεῖγ ὈγΟ ΠΟΥ͂. ἰονε, 
{Πεἷγ βρεημαϊᾷ ΠΡογα  ν δηά 56] Ἐβδογῆοα ; οἵ {Πεῖγ σοηίδιηρί [ῸΓ 
1ῃ6 σου] ἴῃ π6 ῬαΠεῇ ΟΣ δὴ ἱτητηοτίδ! νυ ; οἵ {πεῖν Ὀγάνοῦν ἴῃ ἰῃ6 
ἴαςσε οἵ ἀδαϑαίῃ ; οὗ {πεῖν ρογξεος αρ]υγδίίοῃ οἕ ἤδαΐβθη αἰνίηἶ 65 ; οὗ 

τη εἶν ουβρ οὗ Γῃγϑί, ἢ σοηίογτατν οὐ {ΠΕ 1 ᾿ἵνθ5 ἴο μἰ5. αν. 
Ηδε (δ1ηΚ5, Βονψανεῖ, ἰΠαἰ {π6Ὺ Βανα Ποὺ διγα στουηα ἔογ ἐπμεῖγ [Αἰ ; 
ΔΠ4 ῬΓΟΠΟΌΠΟΕΒ {6 ὁ ΡΟΟΥ ψ͵Θίσἢ 65 ̓  (κακοδαίμονες) ΤΟΥ {ΠΕ ῚΓ ΙΔ  Κ 

οἵ νου]α]ν τ ἰβάοηι, δηα [6 δα56 ψ ἢ ψ ]οἢ {δα ν ΔΙ ει βεῖν 85 
ἴο [41] ἃ ῬΓΘΥ ἴο ΔΩΥ ΟΙανοῦ ᾿πηροβίουῦ Ο Ἀρρϑδῖβ. Οπα πεβεάβ 
ΟὨΪΥ ἰο οοηραῖα Γποϊδη᾿ 8 αἰΐογδησαβ ψ]τ ἴΠο88 οὐ Τδοϊΐαβ, ϑαδίο- 

ηἶαβ, δῃᾷ Ρ]ίην, ἰο ἀρργβοίαίβ ἰῃ8 ἀϊβδγεποα ἴῃ Γλιοίδη᾽ 5 αἰ αᾶδ. 

Ἧς 5τρὶν ἀἰά ποῖ υηάεγβίδησ ἢ 6 πανν ᾿ἰρΐ [μα΄ νγὰβ 5 ὨΪΠΙηρ' Ἰηΐο 
ΠλΊΘηἾ5 ᾿ἶνεβ : Ῥαΐ 50 ἔαγ 85 Βα αἸ4 Κπον ἴξ, ἢ6 Πη45 ἴῃ 1ὲ ποιῃίηρ ἴο 
ΓΑΪ αἱ οὐ ἴο τῇοοϊ. Ηδ ἰπουρῆϊΐ οὗ [15 ἀδνοΐεεθϑβ 85 5 ρ16, ογεάα- 

ἰοιι5, ἀοϊυαἀθα ῬΘΟΡΙΕ, --- ποίῃϊηρ' τηοῦθ, ποίησ [655. Ηδ ψγὰβ ποῖ 

οὗ ἃ ἰειροῦ ἰῃαΐ σου ἢανα Ὀδεη Ὀγουρ ἰο τθοορηΖα 15 ὈαδαΐΥ 
᾿ΟΥ δάμη 15 οἷαἰπιβ ; ἐπουρἢ 411 {Π6 {ἰπ|6 6 τγχᾶβ ἀοίπρ' [ἃ πηδηξα] 
βούνίοα ΌὈΥ Βυτγίηρ' ἴα σοιῃηρίεῖα ονευίτον [Π6 [Πρ Θυρεγϑ ΠΟ 
ΟΥ ΟἸγρυ5. 

δ. Τύυςσιαν 5 ΝΑΙΒΕ ἘῸΝ ἴ75. --- Μούε ἤδη δὴν οἴπεν νσίίεῦ, 

Ταοίδῃ Θηα 65 ἃ ἰο Κῆονν ΠΟΥ τῇθη ᾿ἰνοα δηᾶ δοίβα, ννιβαΐ {πεῖν 

τπουρῃῖβ δηᾶ ἔθοϊηρθ ψοῦο, ἰῃ ταί ρεγοα ἀυτγίηρ ΠΟ (ἢ6. ΠΟΥ 
ῬΥΪΏΟΙΡΙα οὐ ΟΠ Υϑ δηϊυ γὰβ Ῥαρὶ πηϊηρ ἴο τῆλ] 1561 4 γαςορηϊζεά 
ἴογοα ἴῃ δὴ δχβαυβίθα οἷν] ]]Ζαίίουη δη δὴ επούναϊεα τὰσθ. Τῆβ 

ὨΕΙΡΙ βϑη655 οἵ Ζρὺβ δηά ἢΪ5 σουτί, --- ΘΓ ρ Πα πα ΠΟῸΡὮ 1ἰ ννα5 ὉΥ 
δίγδηρε Ππηρογίδε οηβ ἔγοση Ερυρί δπά (ἢ Ἐδϑβί, ---- [ἢ Ποροϑίθββηθββ 



ΟΖΝΕΡΑΣΖ ΣΝΣΦΟΡσΖΊΟΛΙ ΧΙ 

οὗ ΡΒ Π]Ποβορῆν, αἵ τγεῆθοίθα δ8 ποννῇογα εἶδ ἴῃ ἢἷβ ραρθῈβ. Τὴ 
ραρϑδηὶ οὗ βεσοῃά σδηίζυγυ [16 ρᾶ5565 ἴῃ ἰοῃρ' ργοζθϑδβίοη θείου ΟἿΓ 

εγβ8. ΤῈ τῇοἢ δη6 [88 Ροοῦ 7οϑί16 βδδοῖ οἴμεῦ, δῃᾶ ρεοῦ ψ ἢ Π4}}- 

ΔΏΡΥΥ ΘἴΔησα5 ἰηΐο ομδ ΔηοίοΓ 5 ἴδοθϑ : ργίῃοα δῃα 5]ανα ἰοοῖ 

ΔΟΙΌΒ5 δὴ ἰηβηϊία ὉΏάβτῃ ἰπΐο εδοῇ ΟἰΠαΥ 5. αγε85; ἰογὰ δηᾶ ἰδᾶν 
ρατδάβ Ῥείοσε 5 ψ ἢ {ΠΏ 611 νίσο 5 δηᾶ {μετ [011165 οἡ [Π6]Γ δΙθαναβ; 

μαι] αίδῃ πα δἰ υβίαβί, ργίεϑε δπα ᾿αρρίοῦ, ραμᾶθυ δημα ραγαδβῖίς, 
ΒΟΥΙΌΘΙΟ55 δηά βίγδηρε: μπμοιηδῆ, ἰάϊΐβε τῃείογ οἶδὴ δηᾶα οδρίϊουβ 
ΡῬΒΙΠΟβορῃθσ, βανδηΐ δηα ογηΐς, ζουίαηθ- υηἴοῦ δηᾶ ἔανυπίηρ ΡΟ] ]- 

Ἐοΐδη, ογοννα δηᾶ εἰρον {πμεὶγ νναῦ δ᾽οὴρ Ὀεΐοσα 1.5, Δηα Ὀγηρ ἴο 115 
ψ ἢ δἰδυ την νἱν!ἀη 655 (Πη6 [0]1165, 1η 6 ρᾳβϑίοῃβ, [26 δῃς  5145}15, 

16 οοιῃροιίοηβ, δηά 411 (ἢ θυ] δηᾶ ταβίὶα δηὰ υσγ-υΤ]Ὺ οἵ 
116 ἱταρεάγ, ἰῃ6 οσοτηδᾶν, ῃ6 Ὀδ]εὶ οὗ 116, ψ ῇοἢ [Ὠτοηρθα [Π6 
ογοδλὲ ψου]α-Πθδίγα βοίὴβ βενθηΐεθη σθηΐυσθβ ΔΡΌ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΤΙΕΘΒ. --- ΕΟΥ [ΠΥ ἀεία115 ὙΠ τείεγεησθ ἴο (6 ἅρθ, 
Δηά Γοΐδη᾽8 δοιίίνγ, [μ6 ϑἰθάδηϊ 15. τείαιτεα ἰὼ 1ῃ6 [ΠΟ ]ηρ' 
ἰγεδδιϊβαϑ : --ο ΤΠ Αρα οὗ ἴπε Απηίἰοηίηθβ, ὉγῪ Δ. ΝΥ. (δρεβ5 

( Εροςββ οὗ ἍἌπο. ἩϊςΞ. 561165); οἱοβίῃηρ ομβαρίειβ οἵ Μεγίναὶβ᾽ 5 

ς Βοιηδῆβ ὑμᾶσ πε Ἐπιρῖγο᾽ ; ορβηΐηρ ομδρίειβ οἵ ἱρΡΟυ 5 

ἐδ οΪ δ δηά ἘΔ]; 1 ον, “ Ηἰβίουυ οἵ Ἑθσγορεδῃ Μούδ!5,᾽ οἷ. ἰ.; 

ἙΔττασ, “ ϑβείκουβ αἴζαεγ (οά, οἰ. 'ἰν.; Βεπηδῃ, “ Μαζγο-Αὐτὸϊο᾽; 

« Τιιοΐδι,, Ὀγ ὟΝ. 1.. (ο]]Ἰ 5. (( ΑὩς. ΟἸ]αβϑίοβ ἔὸῪ ἘΡΊΙ5η ΒΘ δάθυβ᾽ 

561165); Ετουο᾽ 5 ὅ Θῃογί ϑίπα!65, τηϊγᾷ βοῦῖθϑ; Μαγίδα, “ 1.65 

᾿Μογτα] ϑίββ βοὺβ "Ετωρῖτε Βοιμδίη,᾽ ἰδϑί οἢ.; [4 000, (μαγδοίογιϑίκ 

Τπιοΐϊδηβ᾽ ; “ Πεπιοοιαίῖς Εν ον, 11, 223; “ Θυδτί, Νον.᾽ 37, 32; 

ς Ἐοϊεοϊϊς Μαρ.᾽ 134, 796; “ ΒΙΡΙΙοΐμεοα ϑδογα, 10, 284, 448; 

ΟἸΙαβϑῖοδὶ Ὁιοϊοηδγίθ5, εἴς. 
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ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΕΝΥΠΝΙΟΥ ΗΤΟῚ ΒΙΟΣ 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂. 

3 Ν [οἱ 

"Ἄρτι μὲν ἐπεπαύμην εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶν 
39 Ἁ ς ’ ’ 9 ς δὲ Ἁ 9 

ἤδη τὴν ἡλικίαν πρόσηβος ὦν, ὁ δὲ πατὴρ ἐσκο- 
»- Ἁ “ Ρ Φ Ν ὃ 7 7 “ 

πεῖτο μετὰ τῶν φίλων, ὅ τε καὶ διδάξαυτό με. τοῖς 
δε 5 5 , ᾿ Ν , 

πλείστοις οὖν ἔδοξε παιδεία μὲν καὶ πόνου πολ- 
ον Χ 7 “᾿ 

λοῦ καὶ χρόνου μακροῦ καὶ δαπάνης οὐ μικρᾶς καὶ 
»Ἣ»Ἥ} Ἂ ἈΝ 3 ς “ ’ 

τύχης δεῖσθαι λαμπρᾶς, τὰ δ᾽ ἡμέτερα μικρά τε 
ΓῚ ᾿ ον Χ Ι [ο 

εἶναι καὶ ταχεῖάν τινα τὴν ἐπικουρίαν ἀπαιτεῖν' 
εἰ δέ τινα τέχνην τῶν βαναύσων τούτων ἐκμάθοιμιυ, 

᾿ ρὲ Α Ν Ν [ο᾽ τὸ μὲν πρῶτον εὐθὺς ἂν αὐτὸς ἔχειν τὰ ἀρκοῦντα 
Ἁ “ 4 Α “ 5 ᾿ 

παρὰ τῆς τέχνης καὶ μηκέτ᾽ οἰκόσιτος εἶναι τηλι- 

κοῦτος ὦν, οὐκ εἰς μακρὰν δὲ καὶ τὸν πατέρα εὖ- 
΄ γι , φρανεῖν ἀποφέρων ἀεὶ τὸ γινόμενον. δευτέρας οὖν 

’ὔ “Ὁ “ 

σκέψεως ἀρχὴ προὐτέθη, τίς ἀρίστη τῶν τεχνῶν 
ν {ς’ 3 ,᾿ ν᾽ 3 Ν 3 7 καὶ ῥάστη ἐκμαθεῖν καὶ ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ πρέπουσα 

Ἁ ΡᾺ λ 

καὶ πρόχειρον ἔχουσα τὴν χορηγίαν καὶ διαρκῆ τὸν 
’ 5 ,ὔ 5», 3 ἴον ἰ Ψ 

πόρον. ἄλλου τοίνυν ἄλλην ἐπαινοῦντος, ὡς ἐἔκα- 
Ε 3 [ Ἁ 3 δ 

στος γνώμης ἢ ἐμπειρίας εἶχεν, ὁ πατὴρ εἰς τὸν 
“"- ΄Ὸ Ἁ ς Ἁ ΝΥ ΄Ὰ 

θεῖον ἀπιδών, ---- παρῆν γὰρ ὁ πρὸς μητρὸς θεῖος, 
3 ε ’ 3 “ θ “ 9 ““ ἄριστος ἑρμογλύφος εἶναι δοκῶν, λιθοξόος ἐν τοῖς 

1το 



2 ᾿ ἸΟΥΚΙΑΝΟΥ͂ [2 

᾿ , Ὁ 5 , 
μάλιστα εὐδοκίμοις ---- “ οὐ θέμις," εἶπεν, “ἄλλην 

Ἂ ἴο λ᾿ “ 395 
τέχνην ἐπικρατεῖν σοῦ παρόντος, ἀλλὰ τοῦτον ἄγε 

᾿--α δείξας ἐμέ ---- ““ καὶ διδάσκου παραλαβὼν λίθων 

:ο 

15 

25 

20 

3 ᾽ὔ 3 ᾿ 3 ᾿ χ λ-εΜ ἐργάτην ἀγαθὸν εἶναι καὶ συναρμοστὴν καὶ ἑρμογλυ- 
[φ᾽ ᾽ὔ [4 5 

φέα" δύναται γὰρ καὶ τοῦτο φύσεώς γε, ὡς οἶσθα, 
᾿ ἴω. ’᾽ Ν “ κο ΄“ 

ἔχων δεξιῶς." ἐτεκμαίρετο δὲ ταῖς ἐκ τοῦ κηροῦ 
“Ὁ ς ’ Ν 3 ’ὔ ς Ν ἴω 7 

παιδιαῖς" ὁπότε γὰρ ἀφεθείην ὑπὸ τῶν διδασκά- 
3 ᾽ὔ Ἃ χ Χ ΕΝ ῇ ᾺἊᾺ Ὁ Ἃ ᾿ λων, ἀποξέων ἂν τὸν κηρὸν ἢ βόας ἢ ἵππους ἢ καὶ 

Ἂ 15 3 7 3 ’ 3 ’ [2 9 ὔ 

νὴ ΖΔ ἀνθρώπους ἀνέπλαττον, εἰκότως, ὡς ἐδόκουν 
“ δος ἐφ᾽ Ὄ Ἁ Ἁ -“ ὃ ὃ , Ἃ, 

τῷ πατρί" ἐφ᾽ οἷς παρὰ μὲν τῶν διδασκάλων πλη- 
Ν ᾽ ἤ λ 5) 3 Ἁ 3 “ γὰς ἐλάμβανον, τότε δὲ ἔπαινος εἰς τὴν εὐφυΐαν 

ἃ Ἂ δὰ : ἃ 5 3 Ἁ 

καὶ ταῦτα ἦν, καὶ χρηστὰς εἶχον ἐπ᾽ ἐμοὶ τὰς 
9. ’ὔ 4 9 ἰοὺ 7 Ἁ “4 9 3 

ἐλπίδας, ὡς ἐν βραχεῖ μαθήσομαι τὴν τέχνην, ἀπ 
» “ ξ΄» 

ἐκείνης γε τῆς πλαστικῆς. 
“ Ὁ 59 ͵ ὌΝ ς; , ς Αμα τε οὖν ἐπιτήδειος ἐδόκει ἡμέρα τέχνης ἐνάρ- 
θ 5 Ἀ ὃ ὃ ́ Ἂ θ “ Χ Χ 4 [ 3 χεσθαι, κἀγὼ παρεδεδόμην τῷ θείῳ μὰ τὸν 4 οὐ 

σφόδ 9 πρά Ἰχθόμενος, ἀλλά μοι καὶ παι- ρα τῷ πράγματι ἀχθόμενος, μοι καὶ πα 
“Ὁ ’ ῇ Ν διάν τινα οὐκ ἀτερπῆ ἐδόκει ἔχειν καὶ πρὸς τοὺς 

" ᾽ὔ 
ἡλικιώτας ἐπίδειξιν, εἰ φαινοίμην θεούς τε γλύφων 

ἈΝ [ή ΦᾺ Ε 

καὶ ἀγαλμάτιά τινα μικρὰ κατασκευάζων ἐμαυτῷ τε 
’’ Ν ) ω 

κἀκείνοις οἷς προῃρούμην. καὶ τὸ γε πρῶτον ἐκεῖνο 
»-» 2. ἘΞ: , , 

τὸ σύνηθες τοῖς ἀρχομένοις ἐγίνετο" ἐγκοπέα γάρ 
7 λ εἐ ». 2. “) 3 7 θ [4 θ 

τινά μοι δοὺς ὁ θεῖος ἐκέλευσεν ἠρέμα καθικέσθαι 
“ 3 Ἁ Ἁ Ἁ 3 Ἁ 

πλακὸς ἐν μέσῳ κειμένης. ἐπειπὼν τὸ κοίνον “ἀρχὴ 
, 

δέ τοι ἥμισυ παντός." σκληρότερον δὲ κατενεγκον- 
ἐ » 3 

τος ὑπ᾽ ἀπειρίας κατεάγη μὲν ἡ πλάξ, ὁ δὲ ἀγα- 
" ἤ [4 Ἁ “ ’ Ἁ νακτήσας σκυτάλην τινὰ πλησίον κειμένην λαβὼν 

οὐ πράως οὐδὲ προτρεπτικῶς μου κατήρξατο, ὥστε 
Ἂ , δάκρυά μοι τὰ προοίμια τῆς τέχνης. ἀποδρὰς 

Ἂἣ »“ Ἁ »": Ἁ 

οὗν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἀφικνοῦμαι συνεχὲς 



-6] ΕΝΥΠΝΙΟΝ. 3 

ἀναλύζξων καὶ δακρύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπόπλεως, 
Ἁ ἴω Ἁ 7) Ἁ Ἁ 7 ἕ 

καὶ διηγοῦμαι τὴν σκυτάλην, καὶ τοὺς μώλωπας 
3 ’ νΝ 7 ’ὔ 9 

ἐδείκνυον - καὶ κατηγόρουν πολλήν τινα ὠμότητα, 
θ ν᾿ ΥΩ ς Ν θ ἫΝ ὃ Ά 3 ΟΝ προσθεὶς ὅτι ὑπὸ φθόνου ταῦτα ἔδρασε, μὴ αὐτὸν 

Χ μ 7 

ὑπερβάλωμαι κατὰ τὴν τέχνην. ἀγανακτησαμένης 
οὶ Ν “Ὁ “Ὁ δὲ τῆς μητρὸς. καὶ πολλὰ τῷ ἀδελφῷ λοιδορησα- 

“ “ μένης, ἐπεὶ νὺξ ἐπῆλθε, κατέδαρθον ἔτι ἔνδακρυς 
Ἁ 3 ». 

καὶ τὴν σκυτάλην ἀεὶ ἐννοῶν. 
᾽ὔ] " Ἁ ’ ᾽ Ἁ 4 Μέχρι μὲν δὴ τούτων γελάσιμα καὶ μειρακιώδη 

τὰ εἰρημένα" τὰ μετὰ ταῦτα δὲ οὐκέτι εὐκαταφρό- 
νητα, ὦ ἄνδρες, ἀκούσεσθε, ἀλλὰ καὶ πάνυ φιλη- 

, 3 Ἂ ,, σ“ Ἀ » ὦ κόων ἀκροατῶν δεόμενα: ἵνα γὰρ καθ᾽ “Ομηρον 
εἴπτπω 

θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος 
ἀμβροσίην διὰ νύκτα 

Ἁ ΝᾺ 
ἐναργὴς οὕτως, ὥστε μηδὲν ἀπολείπεσθαι τῆς ἀλη- 

θείας" ἔτι γοῦν καὶ μετὰ τοσοῦτον χρόνον τά τε 
4 ’ »" 7 3 ἴα 9 ἰοὺ 

σχήματά μοι τῶν φανέντων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
παραμένει καὶ ἡ φωνὴ τῶν ἀκουσθέντων ἔναυλος" 
οὕτω σαφῆ πάντα ἦν. δύο γυναῖκες λαβόμεναι 
ταῖν χεροῖν εἷλκόν με πρὸς ἑαυτὴν ἑκατέρα μάλα 
βιαίως καὶ καρτερῶς" μικροῦ γοῦν με διεσπάσαντο 

πρὸς ἀλλήλας φιλοτιμούμεναι: καὶ γὰρ ἄρτι μὲν 
ἂν ἡ ἑτέρα ἐπεκράτει καὶ παρὰ μικρὸν ὅλον εἶχέ 

937 δ᾽ , ᾽θ ἐ Ἁ ΓᾺ ε ,ὔ 3 ’ 

με, ἄρτι ἂν αὖθις ὑπὸ τῆς ἑτέρας εἰχόμην. 
3 ’ Ἁ Ν 3 7 φ« “ ς Ἁ ς 9 [ω] 

ἐβόων δὲ πρὸς ἀλλήλας ἑκατέρα, ἡ μὲν ὡς αὐτῆς 
μὴ Ἂ 7 ς Ἁ ς 7 [οὶ ὄντα με κεκτῆσθαι βούλοιτο, ἡ δὲ ὡς μάτην τῶν 
ἀλλοτρίων ἀντιποιοῖτοκ͵ ἣν δὲ ἡ μὲν ἐργατικὴ 

Χ Ἁ ἤ ἴω 

καὶ ἀνδρικὴ καὶ αὐχμηρὰ τὴν κόμην, τὼ χεῖρε 
7 3 ’ὔ “ Ἁ 4 Ἂ [4 

τύλων ἀνάπλεως, διεζωσμένη τὴν ἐσθῆτα, τιτάνου 

το 
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4 ΔΜΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ [6 

, Νῇ ς ο ε΄; , ᾿ 
καταγέμουσα, οἷος ἦν ὁ θεῖος, ὁπότε ἕξέοι τοὺς 
λίθους" ἡ ἑτέρα δὲ μάλα εὐπρόσωπος καὶ τὸ σχῆμα 

δ Ν Ν , ν 5» ΄ , » ,..κκδ 
εὐπρεπὴς καὶ κόσμιος τὴν ἀναβολήν. τέλος δ᾽ οὖν 

Ὰ ς 7 7 ἴω. 

ἐφιᾶσί μοι δικάζειν, ὁποτέρᾳ βουλοίμην συνεῖναι 
9 Νὰ 7 ἃ ς Ν 3 7 9 ᾽ὔ 

αὐτῶν. προτέρα δὲ ἡ σκληρὰ ἐκείνη καὶ ἀνδρώδης 
»-" ,«ε 

ἔλεξεν" “ἐγώ, φίλε παῖ, ᾿Ερμογλυφικὴ τέχνη εἰμί, 
ς 3 ἣν χθὲς ἤρξω μανθάνειν, οἰκεία τέ σοι καὶ συγγενὴς 

Ν ’, ἴω 
μητρόθεν: ὅ τε γὰρ πάππος σου --- εἰποῦσα 

ἴον ’ Δ 

τοὔνομα τοῦ μητροπάτορος ---- “ λιθοξόος ἣν καὶ τὼ 
9 “ Ν ᾽’ὔ 3 [Α] 35.ϑᾷ ες ΝΆ 3 

θείω ἀμφοτέρω καὶ μάλα εὐδοκιμεῖτον δι ἡμᾶς. εἰ 
δ᾽ ἐθέλεις λήρων μὲν καὶ φληνάφων τῶν παρὰ ταύ- 

3 7 θ 359 ὃ 7 Ἁ ς ςς “ 

της ἀπέχεσθαι, ---- δείξασα τὴν ἑτέραν ---- “’“ ἕπεσθαι 
ἌᾺ 7 “ Ν , “ 

δὲ καὶ συνοικεῖν ἐμοί, πρῶτα μὲν θρέψῃ γεννικῶς 
Ἁ Ἁ 37 Φ, ΄ ,ὔ Ἁ Ἁ καὶ τοὺς ὥμους ἕξεις καρτερούς, φθόνου δὲ παντὸς 

ἀλλότριος ἔσῃ καὶ οὔποτε ἄπει ἐπὶ τὴν ἀλλοδα- 
» 3 ’ὔ 

πήν, τὴν πατρίδα καὶ τοὺς οἰκείους καταλιπών, 
͵ ᾽ὔ 

οὐδ᾽ ἐπὶ λόγοις ἐπαινέσονταί σε πάντες. μὴ μυ- 
“-" Δ ’ Ν 3 Ἁ “ 

σαχθῆς δὲ τοῦ σχήματος τὸ εὐτελὲς μηδὲ τῆς 
ῪΝ Α , 3 Ἁ Ἁ 7 ς 

ἐσθῆτος τὸ πιναρόν' ἀπὸ γὰρ τοϊούτων ὁρμώμενος 
-" » Ν 7 

καὶ Φειδίας ἐκεῖνος ἔδειξε τὸν Δία καὶ Πολύκλειτος 
2 ἃ 7 Ἵ τὴν “Ἤραν εἰργάσατο καὶ ΜΜώύώρων ἐπῃνέθη καὶ 

Πραξιτέλης ἐθαυμάσθη" προσκυνοῦνται γοῦν οὗτοι 
ὭΝ Ἂ Ν 7 υ 7 ΄΄ἃὦ 

μετὰ τῶν θεῶν. εἰ δὴ τούτων εἷς γένοιο, πὼς μὲν 
3 Ν 2. Χ Ν κ᾿ ἊΝ ,ὔ : ᾿ 

οὐ κλεινὸς αὐτὸς παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις δόξεις, 
Ξ' Α 

ξηλωτὸν δὲ καὶ τὸν πατέρα ἀποδείξεις, περίβλεπτον 
: ΄΄ ᾿ 93 

δὲ ἀποφανεῖς καὶ τὴν πατρίδα. 
ἴω ΄ Ἔ Ταῦτα καὶ ἔτι τούτων πλείονα, διαπταίουσα καὶ 

βαρβαρίξουσα τὰ πολλά, εἶπεν ἡ Τέχνη, μάλα δὴ 
Ἂ ,ὔ 

σπουδῇ συνείρουσα καὶ πείθειν με πειρωμένη" ἀλλ᾽ 
7 “ Ἁ Ἂ Ν οὐκέτι μέμνημαι: τὰ πλεῖστα γὰρ ἤδη μου τὴν 



10 

-ἰο.] ΕΝΥΠΝΙΟΝ. : ζ 

7 ᾽ὔ 9 ᾿ 3 3 3 ΄ 3 
μνήμην διέφυγεν. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἐπαύσατο, ἄρχεται 

χ Ν 7, Ων “ 

ἡ ἑτέρα ὧδέ πως" “ ἐγὼ δέ, ὦ τέκνον, Παιδεία εἰμὶ 
“4 Ν , 3 λ 

ἤδη συνήθης σοι καὶ γνωρίμη, εἰ καὶ μηδέπω εἰς 
7 “ Χ 3 χ 

τέλος μου πεπείρασαι. ἡλίκα μὲν οὖν τὰ ἀγαθὰ 
“ ὔ ; 

ποριῇ λιθοξόος γενόμενος, αὕτη προείρηκεν" οὐδὲν 
“Ὁ 7 “ 

γὰρ ὅτι μὴ ἐργάτης ἔσῃ τῷ σώματι πονῶν κἀν 
τούτῳ τὴν ἅπασαν ἐλπίδα τοῦ βίου τεθειμένος, ἐ ἢ 

μ 

3 Χ Ν 5 ΝΧ 3} 3 4 ν. 3 Ὃ ᾽ὔ 

ἀφανὴς μὲν αὐτὸς ὧν, ὀλίγα καὶ ἀγεννῆ λαμβάνων, 
Ἁ . λ Ἁ 

ταπεινὸς τὴν γνώμην, εὐτελὴς δὲ τὴν πρόοδον, οὔτε 
! 3 ᾽ 3 3 θ Ἂ Ν 2 Ἂ φίλοις ἐπιδικάσιμος οὔτε ἐχθροῖς φοβερὸς οὔτε τοῖς 

᾿ ἱ 3 3 3Ὁϑ Ν Ι 3 ΄ Ἁ 

πολίταις ξηλωτὸς, ἀλλ αὑτὸ μόνον ἐργατῆς καὶ 
ἊᾺ Ἀβ 5, “ ’ Ν 

τῶν ἐκ τοῦ πολλοῦ δήμου, εἰς ἀεὶ τὸν προὔχοντα 
Ν “ 

ὑποπτήσσων καὶ τὸν λέγειν δυνάμενον θεραπεύων, 
δι.  ὰ “ 

λαγὼ βίον ζῶν καὶ τοῦ κρείττονος ἕρμαιον ὦν. 
3 ᾽7 

εἰ δὲ καὶ Φειδίας ἢ Πολύκλειτος γένοιο καὶ πολλὰ 
Ν 7 Ἁ ’ : 

θαυμαστὰ ἐξεργάσαιο, τὴν μὲν τέχνην ἅπαντες 
“ »" ,ὔ ἴω 

ἐπαινέσονται, οὐκ ἔστι δὲ ὅστις τῶν ἰδόντων, εἰ 
[ο᾿ 53 ἃ ἢ ’ 7 ζ 

νοῦν ἔχει, εὔξαιτ᾽ ἂν ὅμοιός σοι γενέσθαι" οἷος γὰρ 
3 Φ “Ἂ 

ἂν ἧς, βάναυσος καὶ χειρῶναξ καὶ ἀποχειροβίωτος 
Ἃ » ν" Ἂ 

νομισθήσῃζ ἣν δ᾽ ἐμοὶ πείθη, πρῶτον μέν σοι 
ὔ ΄ 4 ΄ι 7 

πολλὰ ἐπιδείξω παλαιὼν ἀνδρῶν ἔργα, καὶ πράξεις 
4 ἴων 

θαυμαστὰς καὶ λόγους αὐτῶν ἀπαγγέλλουσα καὶ 
3 -“ ὔ ἉἍ πάντων ὡς εἰπεῖν ἔμπειρον ἀποφαίνουσα, καὶ τὴν 

7 ξ ψυχήν σοι, ὅπερ κυριώτατόν ἐστι, κατακοσμήσω 
πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς κοσμήμασι, σωφροσύνῃ, 

7 ,ὔ 

δικαιοσύνῃ, εὐσεβείᾳ, πραότητι, ἐπιεικείᾳ, συνέσει, 
ὔ “ χ ᾿ Ὡ » [οὶ Ν ν᾿ καρτερίᾳ, τῷ τῶν καλῶν ἔρωτι, τῇ πρὸς τὰ 

΄ ς ἊᾺ ἊᾺ ἰφὶ 

σεμνότατα ὁρμῇ ταῦτα γάρ ἐστιν ὁ τῆς ψυχῆς 
3 [4 ς 3 θῶ 4 “ ᾽ὔ 53 
ἀκήρατος ὡς ἀληθῶς κόσμος. λήσει δέ σε οὔτε 

Ἁ 4 »" - “ 7 Ν Ν 

παλαιὸν οὐδὲν οὔτε νῦν γενέσθαι δέον, ἀλλὰ καὶ 

5 
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6 ὃ “ΟΥΚΙΑ ΝΟΥ͂ [το 

7 ἢ 33.ν.Μᾳ0α,ιν ἊΝῃἬ Ἁ ν. 

τὰ μέλλοντα προόψει μετ᾽ ἐμοῦ καὶ ὅλως ἅπαντα, 
, “Ἂ 7 4 

ὁπόσα͵ ἐστί, τά τε θεῖα τά τ᾽ ἀνθρώπινα, οὐκ εἰς 
Ἴ 7 7 " Ἁ ξ ἊΜ» [4 [4 ΡΥ 

μακράν σε διδάξομαι. καὶ ὁ νῦν πένης ὁ τοῦ 
ἊΝ ε : 4 ᾿ ν 2 ἴω 

δεῖνος, ὁ βουλευσάμενος περὶ ἀγεννοῦς οὕτω τέχνης, 
Ν νΝ 3 ὔ] 

μετ᾽ ὀλίγον ἅπασι ξηλωτὸς καὶ ἐπίφθονος ἔσῃ, 
’ὔ ἃ 39. ἃ “Ὁ 

τιμώμενος καὶ ἐπαινούμενος καὶ ἐπὶ τοῖς ἀρίστοις 
9 ΝῚ Ν ς Ν “ ’ νΝ Ξο ΕῚ 

. εὐδοκιμῶν καὶ ὑπὸ τῶν γένει καὶ πλούτῳ προΐ- 

το 

25 

ἰ 3. ἤ 3 θῇ Χ ᾽ 9 χόντων ἀποβλεπόμενος, ἐσθῆτα μὲν τοιαύτην ἀμπε- 
45 7 ν ς Ἂ , ἊΝ δ χόμενος," --- δείξασα τὴν ἑαυτῆς" πάνυ δὲ λαμπρὰν 

3 ,ὔ ςς 3 »ὋὉ δὲ Ἃ ὃ ,Σ 3 7 ᾿ 

ἐφόρει ---- “ ἀρχῆς δὲ καὶ προεδρίας ἀξιούμενος 
5 3 Ἂ ἡ δ᾽ 93.»ϑΆ δ [αὶ 3 Ὃ 3 Ἁ κἄν ποι ἀποδημῆῇς, οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπῆς ἀγνὼς 

Σ “ “ καὶ ἀφανὴς ἔση" τοιαῦτά σοι περιθήσω τὰ γνωρί- 
[οἷ ε ͵ Ἁ 

σματα, ὥστε τῶν ὁρώντων ἕκαστος τὸν πλησίον 
7 ͵ ἊὉ ΄΄ ς Φ ρὲ »Ὁ"Ἥ 9 

κινήσας δείξει. σε τῷ δακτύλῳ “ οὗτος ἐκεῖνος 
λέγων. ἂν δέ τι σπουδῆς ἄξιον ἢ τοὺς φίλους ἢ 15 

25. 4 

καὶ τὴν πόλιν ὅλην καταλαμβάνῃ, εἰς σὲ πάντες 
3 3 ᾽’ ’ 4 ; 

ἀποβλέψονται" κἂν ποῦ τι λέγων τύχῃς, κεχηνοτες 
ξ Ἁ 3 Ὰ ’ὔ ἃ [ο] 4 

οἱ πολλοὶ ἀκούσονται, θαυμάξοντες σὲ τῆς δυνά- 
[οὶ ἃ . [οὶ 

μεως τῶν λόγων καὶ τὸν πατέρα᾽ τῆς εὐπαιδίας 
ἃ Ν ἢ “ 

εὐδαιμονίζοντες" ὃ δὲ λέγουσιν, ὡς ἄρα καὶ 
[ 2 7 »“»Ῥ ἢ, 

ἀθάνατοί τινες γίνονται ἐξ ἀνθρώπων, τοῦτό σοι 
᾽ὔ Ἁ Ἁ Ἃ 353.»ϑ 3 “ 7 3 , περιποιήσω" καὶ γὰρ ἢν αὐτὸς ἐκ τοῦ βίου ἀπέλθῃς, 

οὔποτε παύσῃ συνὼν τοῖς πεπαιδευμένοις καὶ 
Ἃ ἴω 7ὔ ς᾽ » Α 4 

προσομιλῶν τοῖς ἀρίστοις. ορᾷς τὸν Δημοσθένην 
“ ς ὌᾺ 

ἐκεῖνον, τίνος υἱὸν ὄντα ἐγὼ ἡλίκον ἐποίησα. ὁρᾷς 
ἃ ’ 3 

τὸν Αἰσχίνην, ὃς τυμπανιστρίας υἱὸς ἦν, ὅπως 
ς 

αὐτὸν δι’ ἐμὲ Φίλιππος ἐθεράπευσεν. ὁ δὲ Σωκρά- 
Ν Ν "ὍΘ 6 ἊΝ ͵ 

της καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῇ ἑρμογλυφικῇ τέχνῃ τραφεὶς 
: [οὶ ἴον ’ 

ἐπειδὴ τάχιστα συνῆκε τοῦ κρείττονος καὶ. δραπε- 
7 93 3 ΡᾺ 93 ἤ ς 3 ᾽’ 3 ’ἤ’ 

8. Τεῦύσας παρ αὑτῆς ηὐτομόλησεν ὡς ἐμέ, ἀκούεις 

11 

με ιῳ 
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“ἂ 

τιϑ.] ΕΝΥΠΝΙΟΝ. 7 

ἰ Ν 7 μὴ 3 Ν Χ Ἁ Ἁ ὡς παρὰ πάντων ἄδεται. ἀφεὶς δὲ σὺ τοὺς τηλι- 

κούτους καὶ τοιούτους ἄνδρας καὶ. πράξεις λαμπρὰς 
[ο Ἁ 

καὶ λόγους σεμνοὺς καὶ σχῆμα εὐπρεπὲς καὶ τιμὴν 
, “ Χ καὶ δόξαν καὶ ἔπαινον καὶ προεδρίας καὶ δυνάμεις 

Ἁ 9 Ν ᾿Ν λ 3 Χ ’ 9 ἌἊ Ν νὴ καὶ ἀρχὰς καὶ τὸ ἐπὶ λόγοις εὐδοκιμεῖν καὶ τὸ 
Χ 

ἐπὶ συνέσει εὐδαιμονίζεσθαι χιτώνιόν τὶ πιναρὸν 
3 ,ὔ Ἁ “Ἢ. δ 3 , » 

ἐνδύσῃ καὶ σχῆμα δουλοπρεπὲς ἀναλήψῃ καὶ 
“Ὁ ᾽ὔ ΓῚ 

μοχλία καὶ γλυφεῖα καὶ κοπέας καὶ κολαπτῆρας 
,᾿ ἊὉ ᾿ 4 

ἐν ταῖν χεροῖν ἕξεις κάτω νενευκὼς εἰς τὸ ἔργον, 
7] 

χαμαυπετὴς καὶ χαμαίζηλος καὶ πάντα τρόπον 
’ 3 7 Χ 3 “4 ᾽ Ἁ 9 “ᾳἍ 

ταπεινός, ἀνακύπτων δὲ οὐδέποτε οὐδὲ ἀνδρῶδες 

οὐδὲ ἐλεύθερον οὐδὲν ἐπινοῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἔργα 

ὅπως εὔρυθμα καὶ εὐσχήμονα ἔσται σοι προνοῶν, 

ὅπως δὲ αὐτὸς εὔρυθμος καὶ κόσμιος ἔσῃ ἥκιστα 
, 3 , “Ἁ “ 

πεφροντικώς, ἀλλ᾽ ἀτιμότερον ποιῶν σεαυτὸν τῶν 

λίθων." 

Ταῦτα ἔτι λεγούσης αὑτῆς οὐ περιμείνας ἐγὼ τὸ 
- ΄ 3 Ν Ἁ 

τέλος τῶν λόγων ἀναστὰς ἀπεφηνάμην, καὶ τὴν 
“ ἄμορφον ἐκείνην καὶ ἐργατικὴν ἀπολιπὼν μετέ- 

. . ; , , Υ 
βαινον πρὸς τὴν [Παιδείαν μάλα γεγηθώς, καὶ 

7 3 “ 3 ἴω ο 6 ’ » μάλιστα ἐπεί μοι εἰς νοῦν ἦλθεν ἡ σκυτάλη καὶ 
Φ λ, ἃ 3 θὺ οὐκ λέ α, 3 ΄- ᾽ὔ θὲ ὅτι πληγὰς εὐθὺς οὐκ ὀλίγας ἀρχομένῳ μοι χθὲς 

ἐνετρίψατος. ἡ δὲ ἀπολειφθεῖσα τὸ μὲν πρῶτον 
Α »Ἢ 

ἠγανάκτει καὶ τὼ χεῖρε συνεκρότει καὶ τοὺς ὀδόντας 
37 , “ ο Ἁ “4 3 7 

ἔπριε, τέλος δέ, ὥσπερ τὴν Νιόβην ἀκούομεν, 
3 ! 

ἐπεπήγει καὶ εἰς λίθον μετεβέβλητο. εἰ δὲ 
, 3 Χ 3 ΄ Ν 

παράδοξα ἔπαθε, μὴ ἀπιστήσητε"' θαυματοποιοὶ 
᾿ ε “κα γὰρ οἱ ὄνειροι. ἡ ἑτέρα δὲ πρὸς με ἀπιδοῦσα 

ἐξ κ᾿ τΣ, , "» ν» ἔξ σὴ ἐ ἃ Ἂ 
τούγαρουν ἀμείψομαίέ σε, ἐφη.: τῆσὸοε τῆς 

[4 Ψ ἴω Ἁ ’ . 

δικαιοσύνης, ὅτι καλῶς τὴν δίκην ἐδίκασας" καὶ 
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8 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂ [18 
3 ᾿ ΡΝ , 55 , ᾿ 
ἐλθὲ ἤδη, ἐπίβηθι τούτου τοῦ ὀχήματος" --- δείξασα 

τι ὄχημα ὑποπτέρων ἵππων τινῶν τῷ 1]ηγάσῳ 
9 ᾽ὔ ςς Φ 50 δὰ Φ Ν ς 7ὔ Ἁ 9 Γ 

ἐοικότων ---- ““ ὅπως εἰδῆς, οἷα καὶ ἡλίκα μὴ ἀκολου- 
θ0 7 3 Ν 3 “4 5, 35 3 Ν Ἃ 5. ἡ θ 

ἤἥσας ἐμοὶ ἀγνοήσειν ἔμελλες." ἐπεὶ δὲ ἀνῆλθον, 
ς χ “ Ν ς ’ 5 Χ νΝ 2 φ ἜΧΩΝ ἡ μὲν ἤλαυνε καὶ ἡνιόχει, ἀρθεὶς δὲ εἰς ὕψος ἐγὼ 

“ “ΜᾺ 

ἐπεσκόπουν ἀπὸ τῆς ἕω ἀρξάμενος ἄχρι πρὸς τὰ 
ς , , ΝΞ Ν 7 ,7 ς ἑσπέρια πόλεις καὶ ἔθνη καὶ δήμους, καθάπερ ὁ 

΄ 3 “ 2 Ἁ ἊᾺ 3 ’ “Τριπτόλεμος ἀποσπείρων τι ἐς τὴν γῆν. οὔὐκετι 
, ’ὔ » νΝ , α δ μέντοι μέμνημαι, ὅ τε τὸ σπειρόμενον. ἐκεῖνο ἣν; 

Ἁ “-» “ ,ὔ κ΄ πλὴν τοῦτο μόνον, ὅτε κάτωθεν ἀφορῶντες οἱ 
2 3 , Ν 3 5 7, ᾽ ἃ ἄνθρωποι ἐπήνουν καὶ μετ᾽ εὐφημίας, καθ᾽ οὺὃς γε- 

͵ “Ὁ 7 7 7 Ἀ 

νοίμην τῇ πτήσει, παρέπεμπον. δείξασα δὲ μοι τὰ 
ὯΝ 3 ἃ ἴα “Ὁ ᾽’ 

τοσαῦτα κἀμὲ τοῖς ἐπαινοῦσιν ἐκείνοις ἐπανήγαγεν 
} 3 ᾽ ᾿ 9 σ΄. 3 “ 9 ’ ἃ αὖθις οὐκέτι τὴν ἐσθῆτα ἐκείνην ἐνδεδυκότα, ἣν 
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3 3 Ἶ ᾽ὔ ’ ’ 

εἶχον ἀφιπτάμενος, ἀλλά μοι ἐδόκουν εὐπάρυφος 
2 7 “ ἰοὺ Ν 7] 

τις ἐπανήκειν. καταλαβοῦσα οὖν καὶ τὸν πατέρα 

ἑστῶτα καὶ περιμένοντα ἐδείκνυεν αὐτῷ ἐκείνην 
᾽ν [ων Φ. 7 

τὴν ἐσθῆτα κἀμέ, οἷος ἥκοιμι, καί τι καὶ ὑπέμνη- 
“ ᾿βῃ ἴω ’, 

σεν, οἷα μικροῦ δεῖν περὶ ἐμοῦ ἐβουλεύσατο. 
Ττ' ἴον ῇ δὲ 3 , 3 3 3 ν ὃ ὯΝ αὗτα μέμνημαι ἰδὼν ἀντύίπαις ἔτι ὦν, ἐμοὶ δοκεῖν 

3 Ν “Ν Ἁ “ Ἂ , 

ἐκταραχθεὶς πρὸς τὸν τῶν πληγῶν φοβον. 
3 

Μεταξὺ δὲ λέγοντος, “Ἡράκλεις, ἔφη τίς, 
᾿ν Ν 95 Ἁ 7 33 3. 3 3 μακρὸν τὸ ἐνύπνιον καὶ δικανικόν. εἶτ ἄλλος 

Ν , 7 “ 

ὑπέκρουσε, “ χειμερινὸς ὄνειρος, ὅτε μήκισταί εἰσιν 
3 Ρ [ 

αἱ νύκτες, ἢ τάχα που τριέσπερος ὥσπερ ο΄ Ἦρα- 
ἴω Ἁ ϑ 7 3 [2 ᾿ Ω 9 ΄Ὰ 9 ζω 

κλῆς καὶ αὐτός ἐστι. τί δ' οὖν ἐπῆλθεν αὐτῷ 
ἴω ἴω Ἁ ῬᾺ Ἁ ἴω ᾿ ἴω] 

ληρῆσαι ταῦτα πρὸς ἡμᾶς καὶ μνησθῆναι παιδικῆς 
“, 

νυκτὸς καὶ ὀνείδων παλαιῶν καὶ γεγηρακότων ; 
Ψ Ἁ ς , Ἁ 2 ͵ . ς , ἕωλος γὰρ ἡ ψυχρολογία" μὴ ὀνείρων ὑποκριτὰς 

ς δ ς Λ 33 9) Ἂ ΄ 50 Ν Ἀ { τινας ἡμᾶς ὑπείληφε; Οὔκ, ὠγαθέ" οὐδὲ γὰρ ὁ 

ς ςς ως 

16 

17 
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“»- ΝΝ ΄ νι ῃ. ἱ ε Ὁ 7 Ξενοφῶν ποτε διηγούμενος τὸ ἐνύπνιον, ὡς ἐδόκει 
ΝᾺ . 3 [4] 3 Ἁ αὐτῷ πυρκαϊὰ εἶναι ἐν τῇ πατρῴᾳ οἰκίᾳ καὶ τὰ 

ἄλλα, ---- ἴστε γάρ ---- οὐχ ὑπόκρισιν τὴν ὄψιν οὐδ᾽. 
ς ᾿ - 3 Ν 5. Ν ; Α “ 3 
ως φλυαρεῖν εγνωκῶς αὑτα διεξήει, καὶ ταυτα εν 

πολέμῳ καὶ μάχῃ καὶ ἀπογνώσει πραγμάτων, 
, 2 ’ Ν ΄ 53 

περιεστώτων πολεμίων, ἀλλὰ τι καὶ χρήσιμον εἰχεν.. 
ς 7 ν “ 3 ᾿ “Ἢ. Ν 

ἡ διήγησις. καὶ τοίνυν κἀγὼ τοῦτον τὸν 
“ ᾽ ἤ », 

ὄνειρον ὑμῖν διηγησάμην ἐκείνου ἕνεκα, 
[χά “ 4 ν" Ν 4 ὅπως οἱ νέοι πρὸς τὰ βελτίω τρέπωνταιν 

καὶ παιδείας ἔχωνται, καὶ μάλιστα, εἴ τις 
3. -ὦὖδΝ ς Ν ᾿ 3 Ἂ Ν Ἁ Ἁ ΄ αὐτῶν ὑπὸ πενίας ἐθελοκακεῖ καὶ πρὸς τὰ ἥττω 

3 ; [4 9 3 ἌΜᾺ 7 4 

ἀποκλίνει φύσιν οὐκ ἀγεννῆ διαφθείρων. ἐπιρ- 
3 Ἂ 5.0.0 ᾽, [ω] ’ ἴω 7 

ρωσθήσεται εὖ οἷδ᾽ ὅτι κἀκεῖνος ἀκούσας τοῦ μύ- 
ΩΣ 

Ἁ “ ν θου, ἱκανὸν ἑαυτῷ παράδευγμα ἐμὲ προστησάμενος, 
Ἂ μ Ω Ν ἐννοῶν οἷος μὲν ὧν πρὸς τὰ κάλλιστα ὥρμησα καὶ 

’ 3 ’ λ ϑ ’ Ν Ἁ 

παιδείας ἐπεθύμησα μηδὲν ἀποδειλιάσας πρὸς τὴν 
’ὔ Ἁ 4 χὰ Ν Ν ς ω 3 π. 

πενίαν τὴν τότε, οἷος δὲ πρὸς ὑμᾶς ἐπανελήλχυθα, 
» Χ ᾿ Ἷ ΜΝ - ΄, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, οὐδενὸς γοῦν τῶν λιθογλύφων 

’ 

ἀδοξότερος. 

το 

15 



ΧΑΡῺΝ Η ἘΕἸΠΣΚΟΙΟΥΝΤΈΕΣ. 

ἙΡΜῊΣ ΚΑΙ ΧΑΡΩΝ, 

,ὔ ΄ ω ᾽ Ἃ Ν ΄ 

ΕΡΜ. Τί γελᾷς, ὦ Χάρων ; ἢ τί τὸ πορθμεῖον 
3 Ἀ “ 2 ’ 3 Ἁ ε ’ - 3 ἀπολιπὼν δεῦρο ἀνελήλυθας ἐς τὴν ἡμετέραν οὐ 

“ Ρ 

πώνυ εἰωθὼς ἐπιχωριάζξειν τοῖς ἄνω πράγμασιν ; 
3 “ ἐ ἮΝ 

ΧΑΡ. ᾿Επεθύμησα, ὦ “Ἑρμῆ, ἰδεῖν ὁποῖά ἐστι 

ςτὰ ἐν τῷ βίῳ καὶ ἃ πράττουσιν οἱ ἄνθρωποι 
ἴω Ἂ ’ 

ἐν αὐτῷ ἢ τίνων στερόμενοι πάντες οἰμώζουσι 
: Α “Ὁ 

κατιόντες παρ᾽ ἡμᾶς " οὐδεὶς γὰρ αὐτῶν ἀδακρυτὶ 

διέπλευσεν. αἰτησάμενος οὖν παρὰ τοῦ “Διδου 

καὶ αὐτὸὲξ ὥσπερ ὁ Θετταλὸς ἐκεῖνος νεανίσκος 
[4 ξ “ ’ , 3 , Η ᾿ 3 Ν το μίαν ἡμέραν λευπόνεως γενέσθαι ἀνελήλυθα ἐς τὸ 
“Ὁ ““ ᾽ 

φῶς, καί μοι δοκῷ ἐς δέον ἐντετυχηκέναι σοι" ἕε- 
΄ Ἁ 3 3.0.9 Ψ ἊΝ Η ναγήσεις γὰρ, εὖ διὸ ὁ τί γι ξυμπερινοστῶν καὶ 

ἐν 9 ἰν δείξεις ἕκαστα ὡς ἂν εἰδὼς ἅπαντα. 
ΕΡΜ. Οὐ σχολή μοι, ὦ πορθμεῦ: ἀπέρχομαι 

τις γάρ τι διακονησόμενος τῷ ἄνω 4 τῶν ἀνθρωπι- 
“ ’ ’ὔ κῶν" ὁ δὲ ὀξύθυμός ἐστι καὶ δέδια μὴ βραδυναντά 

[ λυ σῇ 3. 3 Ἁ “ ᾿ Ἂ με ὅλον ὑμέτερον ἐάσῃ εἶναι παραδοὺς τῷ ζόφῳ, ἢ 
Ψ Ν “ἩΠ , 3 ΄ ς» 3.Ν ὅπερ τὸν “Ηφαιστον πρῴην ἐποίησε, ῥίψῃ. κἀμὲ 

Ν ΄ι »" 9 » [οὶ ἴον 

τεταγὼν τοῦ ποδὸς ἀπὸ τοῦ θεσπεσίου βηλοῦ. 



ιν 
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4 [ἦ 7 ἃ “ " 3 Ν 4 3 ὡς ὑποσκάζων γέλωτα καὶ αὐτὸς παρέχοιμι οἷ- 
νοχοῶν. 

ΧΑΡ. Περιόψει οὖν με ἄλλως πλανώμενον 
ὑπὲρ γῆς καὶ ταῦτα ἑταῖρος καὶ ξύμπλους καὶ 

᾽ 5 Ν ν ἴω 5 3 ὔ 

ξυνδιάκτορος ὦν ; καὶ μὴν καλῶς εἶχεν, ὦ Μαίας 

παῖ, ἐκείνων γοῦν σε μεμνῆσθαι, ὅτε μηδεπώποτέ 
ΠΑ» “ἌΣ. Ἂ , 3 5 ᾿ 

σε ἢ ἀντλεῖν ἐκέλευσα ἢ πρόσκωπον εἰναι" ἀλλᾶ 
Ἁ “ “ Α σὺ μὲν ῥέγκεις ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἐκταθεὶς 

Ὁ ,ὔ 

ὥμους οὕτω καρτεροὺς ἔχων, ἢ εἴ τινα λάλον 
Χ Ψ 3 4 5 Ψ Ν Ἂ “4 νεκρὸν εὕροις, ἐκείνῳ παρ᾽ ὅλον τὸν πλοῦν διαλέγῃ" 

ΚΝ λ ᾽7 «Ἃ λ ΄ 2. ἡ , ἐγὼ δὲ πρεσβύτης ὧν τὴν δικωπίαν ἐρέττω μόνος. 
ἀλλὰ πρὸς τοῦ πατρός, ὦ φίλτατον ᾿ἙΕρμάδιον, μὴ 

καταλίπῃς με, περιήγησαι δὲ τὰ ἐν τῷ βίῳ ἅπαντα, 
χὰ , δὰ 3 “ θὶ . ς 5 2  Ὰ ὥς τι καὶ ἰδὼν ἐπανέλθοιμι" ὡς ἤν με σὺ ἀφῆς, 

3 " ἴω, [ω , ΄Ζ Ἁ 3 » 

οὐδὲν τῶν τυφλῶν διοίσω" καθάπερ γὰρ ἐκεῖνοι 
σφάλλονται διολισθαίνοντες ἐν τῷ σκότει, οὕτω 

Α »» » 2 ΄ ν Ν ἫΝ δὴ κἀγώ σοι ἔμπαλιν ἀμβλυώττω πρὸς τὸ φῶς. 
; εὺ ,ὔ Ἁ 

ἀλλὰ δός, ὦ Κυλλήνιε, εἰς ἀεὶ μεμνησομένῳ τὴν 

χάριν. 
“ Ἁ ῳ Ὁ 

ΕΡΙΜ. Τοῦτο τὸ πρᾶγμα πληγῶν αἴτιον κατα- 
“ ς» “ Ν Ν Ὁ 

στήσεταί μοι" ὁρῶ γοῦν ἤδη τὸν μισθὸν τῆς περι- 
, ἊΝ ’ 

ηγήσεως οὐκ ἀκόνδυλον παντάπασιν ἡμῖν ἐσόμενον. 

ὑπουργητέον δὲ ὅμως " τί γὰρ ἂν καὶ πάθοι τις, 
[2 ’ " Ἃ, ᾽ὔ 7ὔ Ν ΟῚ 

ὁπότε φίλος τις ὧν βιάζοιτο; πάντα μὲν οὖν σε 
3 “) Ψ 3 - 3 ’ 7 3 ἊΨ ἰδεῖν καθ᾽. ἕκαστον ἀκριβῶς ἀμήχανόν ἐστιν, ὦ 

“ " ἰϑὲ » Ἃ 39 “κ Ξε Ἁ “ πορθμεῦ: πολλῶν γὰρ ἂν ἐτῶν ἡ διατριβὴ γένοιτο. 
53 εἶτα ἐμὲ μὲν κηρύττεσθαι δεήσει. καθάπερ ἀπο- 

7 ς Χ ἴον “ Ἁ Ἁ νΝ 3 νΝ ’ 

δράντα ὑπὸ τοῦ Διός, σὲ δὲ καὶ αὐτὸν κωλύσει 
3 ΄ὰ Ν᾿ ΡᾺ ’ 3 Ἁ Ἁ ᾽ 

ἐνεργεῖν τὰ τοῦ Θανάτου ἔργα καὶ τὴν Πλούτωνος 
Ἁ “ῃ)Ἅ Ἁ “ “ » 

ἀρχὴν ζημιοῦν μὴ νεκρωγωγοῦντα πολλοῦ τοῦ 
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12 ΜΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ ὁ [2 

’ 3 φΦ ᾽ὔ 3 Ν 3 ΄ 3 

χρόνου" κᾷτα ὁ τελώνης Αἰακὸς ἀγανακτήσει μηδ 
ὀβολὸν ἐμπολῶν. ὡς δὲ τὰ κεφάλαια τῶν γινομέ- 
νων ἴδοις, τοῦτο ἤδη σκεπτέον. 

53 [ο Ν , 

ΧΑΡ. Αὐτός, ὦ “Ερμῆ, ἐπινόει τὸ βέλτιστον" 
3 Ἁ Ἁ 3 Ν 3 ων ς Ἃ [δ ,. 3) ἐγὼ δὲ οὐδὲν οἶδα τῶν ὑπὲρ γῆς ξένος ὦν. 

[τέ ΩΣ 7] ἴον 

ΕΡΜ. Τὸ μὲν ὅλον, ὦ Χάρων, ὑψηλοῦ τινος 
“ὦ [ἴω 3 Ι 

ἡμῖν δεῖ χωρίου, ὡς ἀπ᾽ ἐκείνου πάντα κατίδοις " 
ΝΜ  ΨΨΧΈΌ.0.Ε.Ι Ν 3 δ ἢ Ν | Ν 3 

σοὶ δὲ εἰ μὲν ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν δυνατὸν ἦν, 
οὐκ ἂν ἐκάμνομεν: ἐκ περιωπῆς γὰρ ἂν ἀκριβῶς 
[4 [4 3 Α δ 3 ’ 3 4 5. Χ ἅπαντα καθεώρας. ἐπεὶ δὲ οὐ θέμις εἰδώλοις ἀεὶ 

9 ΄ “Ἢ , ἴον “ [χὰ 
ξυνόντα ἐπιβατεύειν τῶν βασιλείων τοῦ Ζιὸς, ὥρα 

ἡμῖν ὑψηλόν τι ὄρος περισκοπεῖν. 
ΧΑΡ. Οἶσθα, ὦ “Ἑρμῆ, ἅπερ εἴωθα “λέγειν ἐγὼ 

ἊᾺ ς , πρὸς ὑμᾶς, ἐπειδὰν πλέωμεν ; ὁπόταν γὰρ τὸ 
»ῸᾺ ἱ ’ [οὶ 3 ’ 

πνεῦμα καταιγίσαν πλαγίᾳ τῇ ὀθόνῃ ἐμπέσῃ καὶ 
Ν “Ὰ ς Ν 3 , ς χω Ἃς ς .»5». Σ ,- 

τὸ κῦμα ὑψηλὸν ἀρθῇ, τὸτε ὑμεῖς μὲν ὑπ᾽ ἀγνοίας 
7 Ἁ 3 αν, Ἃ 2 ἴον 3 “ “ 

κελεύετε τὴν ὀθόνην στεῖλαι ἢ ἐνδοῦναι ὀλίγον τοῦ 

ποδὸς ἢ συνεκδραμεῖν τῷ πνέοντι, ἐγὼ δὲ τὴν ἡσυ- 
χίαν ἄγειν παρακελεύομαι ὑμῖν: αὐτὸς γὰρ εἰδέναι 

Ἁ ἐ “ ἐ , 

τὸ βέλτιον. κατὰ ταὐτὰ δὴ καὶ σὺ πρῶττε ὁπόσα 
Ἂ 5» , ᾽7 “Ὁ »᾽ 3 ἈΝ 

καλῶς ἔχειν νομίζεις κυβερνήτης νῦν γε ὦν" ἐγὼ δέ, 

ὥσπερ ἐπιβάταις νόμος, σιωπῇ καθεδοῦμαι πάντα 
“πειθόμενος κεέλευοντί σοι. 

1) ζω ,] Ἁ ΕΡΙΜ. ᾿Ορθῶς λέγεις: αὐτὸς γὰρ εἴσομαι τί 
ποιητέον καὶ ἐξευρήσω τὴν ἱκανὴν σκοπήν. ἄρ᾽ 

3 ς , 3 ΄.΄ Ὰ Ἔ Ν ς 
οὗν ὁ Καύκασος ἐπιτήδειος ἢ ὁ Παρνασὸς ὑὕψη- 

ἰοὸ φ 

λότερος ἢ ἀμφοῖν ὁ ᾿"Ολυμπος ἐκεινοσί ; καίτοι 
3 “ ἃ 3 4 3 Ν ᾽ 3 οὐ φαῦλον ὃ ἀνεμνήσθην ἐς τὸν "Ολυμπον ἀπι- 

δών" συγκαμεῖν δέ τι καὶ ὑπουργῆσαι καὶ σὲ 

δεῖ. 
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ἤ Ἁ ἢ ΧΑΡ. Πρόσταττε: ὑπουργήσω γὰρ ὅσα δυ- 
νατά. 

Ἁ Ν 7 

ΕΡΜ. “Ομηρος ὁ ποιητής φησι τοὺς ᾿Αλωέως 
, ’ Ν 9 Ἁ 3) “ » 3 [ο ’ 

υἱέας, δύο καὶ αὐτοὺς ὄντας, ἔτι παῖδας ἐθελῆσαί 
Ἁ Ε 3 ὰ 9 7] 9 

ποτε τὴν Ὄσσαν ἐκ βάθρων ἀνασπάσαντας ἐπι- 
ἴω ΄ 2 ’ 3 Ν ’᾽ 9 3 3 ἴω 

θεῖναι τῷ ᾿Ολύμπῳ, εἶτα τὸ Πήλιον ἐπ αὐτῇ, 
ς Α 7 

ἱκανὴν ταύτην κλίμακα ἕξειν οἰομένους καὶ πρόσ- 
,ὔ ’ ω ΝῚ 

᾿βασιν ἐπὶ τὸν οὐρανόν. ἐκείνω μὲν οὖν τὼ μειρα- 
“ 3 7 Ν 3ἢ “ . 9 ᾽ὔ Ἁ 

κίω, ἀτασθάλω γὰρ ἤστην, δίκας ἐτισάτην" νῶ 

δὲ ---οὐ γὰρ ἐπὶ κακῷ τῶν θεῶν ταῦτα βου- 
λεύομεν ----τί οὐχὶ οἰκοδομοῦμεν καὶ αὐτοὶ κατὰ 

Ἁ 3 Ἁ ᾿ “ ᾿] ’ὔ Ν “ ς 

τὰ αὐτὰ ἐπικυλινδοῦντες ἐπάλληλα τὰ ὄρη, ὡς 
3 3 3 ς “ “32 “ Ἁ 

ἔχοιμεν ἀφ᾽ ὑψηλοτέρον᾽ ἀκριβεστέραν τὴν σκο- 

πήν ; 
Υ̓ ΄νὦ 

ΧΑΡ. Καὶ δυνησόμεθα, ὦ “Ἐρμῆ, δύ᾽ ὄντες 
Ν ᾿ Ἁ 

ἀναθέσθαι ἀράμενοι τὸ Πήλιον ἢ τὴν "᾽Οσσαν ; 

ΕΡΙΜ. διὰ τί δ᾽ οὐκ ἄν, ὦ Χάρων ; ἢ ἀξιοῖς 
[ ἴω 3 “ 5 " Υ 2 , 

ἡμᾶς ἀγεννεστέρους εἶναι τοῖν βρεφυλλίοιν ἐκείνοιν, 
ἴω 7 Σ 

καὶ ταῦτα θεοὺς ὑπάρχοντας ; 
Ἂ ἊὋ Δ 3 

ΧΑΡ. Οὔκ, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα δοκεῖ μοι ἀμήχα- 
,’,ὔ Ἁ ᾿ 

νόν τινα τὴν μεγαλουργίαν ἔχειν. 
’ δ ρὺ οὶ ΕΡΙΜ. Εἰκότως" ἰδιώτης γὰρ εἶ, ὦ Χάρων, καὶ 

ῳ ῇ 6 Ν ἣν “ 3 νΝ 
ἥκιστα ποιητικός" ὁ δὲ γεννάδας “Ὅμηρος ἀπὸ 

΄΄Ὺ Ἷ ΄““ 

δυοῖν στίχοιν αὐτίκα ἡμῖν ἀμβατὸν ἐποίησε τὸν 
3 4 [2 ς “ Ἁ Ν 4, Ἔ Ἀ 

οὐρανόν, οὕτω ῥᾳδίως συνθεὶς τὰ ὄρη. καὶ θαυ- 
“ 3 “Ὁ Ν 

μάζξω, εἴ σοι ταῦτα τεράστια εἶναι δοκεῖ τὸν 
δ ᾿ ͵ δ Ἁ Φ 

"Ἄτλαντα δηλαδὴ εἰδότι, ὃς τὸν πόλον αὐτὸν εἷς 
δ ᾽ 3 4 ς Ἂ Ψ 3 7 ᾽ 

ὧν φέρει ἀνέχων ἡμᾶς ἅπαντας. ἀκούεις δέ γε 
97 Α Ἂ 3 ῬᾺ -“ Ρ] [2] 7 ὋἊ ε ᾿ 

ἴσως καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἐμοῦ πέρι τοῦ ᾿Ηρα- 
7 ς 7 “ 3 Ν 3 ἰα ΝΝ 

κλέους, ὡς διαδέξαιτό ποτε αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν 

5 
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ἸΑ͂ Α 3 ’ ν 2 “ “ Μ, 
τλαντα, καὶ ἀναπαύσεις πρὸς ὀλίγον τοῦ ἄχθους 

ὑποθεὶς ἑαυτὸν τῷ φορτίῳ. 
ΧΑΡ. ᾿Ακούω καὶ ταῦτα" εἰ δὲ ἀληθῆ, σὺ ἄν, 

ὦ “Ἑρμῆ, καὶ οἱ ποιηταὶ εἰδείητε. 
ΕΡΙΜ. ᾿Αληθέστατα, ὦ Χάρων. ἢ τίνος γὰρ 

“σ΄ -Ἐ λ 3 ὃ 3 "ὃ 7 Ψ 3 ἕνεκα σοφοὶ ἄνδρες ἐψεύδοντο ἄν; ὥστε ἀνα- 
μοχλεύωμεν τὴν "Ὄσσαν πρῶτον, ὥσπερ ἡμῖν 

Ὁ 6 : 

ὑφηγεῖται τὸ ἔπος καὶ ὁ ἀρχιτέκτων. 
3. .- 5)» 

αὐτὰρ ἐπ Οσσῃ 

Πήλιον εἰνοσίφυλλον. 
ς "Ἂν Ψ ς " [τ4 Ἁ ἴω 3 ’ ὁρᾷς ὅπως ῥᾳδίως ἅμα καὶ ποιητικῶς ἐξειργάσμεθα. 

ζῚ 3 “Ἂ 3 

φέρ᾽ οὖν ἀναβὰς ἴδω, εἰ ταῦτα ἱκανὰ ἢ καὶ ἐποικο- 

δομεῖν δεήσει. παπαῖ, κάτω ἔτι ἐσμὲν ἐν ὑπωρείᾳ 
τοῦ οὐρανοῦ. ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν ἑῴων μόγις ᾿Ιωνία 

Ν ; ; 5. Ν Ν ΝΥ ς , 3 ΄ 
καὶ Μυδία φαίνεται, ἀπὸ δὲ τῆς ἑσπέρας οὐ πλέον 
9 4 Ν 7 3 Ν Ν ἊὉ 3 μ ἽΝ 3. Ν᾿ Ιταλίας καὶ Σικελίας, ἀπὸ δὲ τῶν ἀρκτῴων τὰ ἐπὶ 

7 “ΠΑ, “ 3 Ἂ ς [4 3 7 

τάδε τοῦ Ἴστρου μόνον, κἀκεῖθεν ἡ Κρήτη οὐ πάνυ 

σαφῶς. μετακινητέα ἡμῖν, ὦ πορθμεῦ, καὶ ἡ Οἴτη, 

ὡς ἔοικεν, εἶτα ὁ Παρνασὸς ἐπὶ πᾶσιν. 
ΧΑΡ. Οὕτω ποιῶμεν. ὅρα μόνον μὴ λεπτότε- 

ρὸν ἔξεργασώμεθα τὸ ἔργον ἀπομηκύναντες πέρα 

τοῦ πιθανοῦ, εἶτα συγκαταρριφέντες αὐτῷ πικρᾶς 
τῆς “Ομήρου οἰκοδομῆς πειραθῶμεν ξυντριβέντες 
τῶν κρανίων. 

ΕΡΜ. Θάρρει: ἀσφαλῶς ὅξει ἅπαντα. μετα- 
ς 

τίθει τὴν Οἴτην' ἐπικυλινδέσθω ὁ Παρνασός. 
2 Χ δ, “{ῇ 5 Α,; Υ̓͂ ΄ ς» »» ἰδοὺ δή, ἐπάνειμι αὖθις" εὖ ἔχει" πάντα ορῶ" ἀνά- 
βαινε ἤδη καὶ σύ. 

7 Ν ε ΨᾺ Ἁ ἊΜ 

ΧΑΡ. "Ορεξον, ὦ “Ἑρμῆ, τὴν χεῖρα" οὐ γὰρ ἐπὶ 
5 Ἁ 3 

μικράν με ταύτην μηχανὴν ἀναβιβάζεις. 

ω 

ὅ 
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ΕΡΜ. Εἴ γε καὶ ἰδεῖν ἐθέλεις, ὦ Χάρων, ἅπαντα" 
οὐκ ἔνι δὲ ἄμφω καὶ ἀσφαλῆ καὶ φιλοθεάμονα 

εἶναι. ἀλλ᾽ ἔχου μου τῆς δεξιᾶς καὶ φείδου μὴ 
ἃ ἊΜ 3 ἴω “ ᾿ Ω 3 7 

κατὰ τοῦ ὀλισθηροῦ πατεῖν. εὖ γε, ἀνελήλυθας 
Ἁ ΄ 3 γα Ν ῇ έ ’ 93 

καὶ σύ' ἐπείπερ δὲ δικόρυμβος ὁ Παρνασὸς ἐστι, 
“ ς 7 3 3 ; 7 μίαν ἑκάτερος ἄκραν ἀπολαβόμενοι καθεξώμεθα" 

σὺ δέ μοι ἤδη ἐν κύκλ βλέ ξ όπει ὺ δέ μοι ἤδη ἐν κύκλῳ περιβλέπων ἐπισκὸπ 
ἅπαντα. 

ΧΑΡ. “Ὁρῶ γῆν πολλὴν καὶ λίμνην τινὰ με- 
γάλην περιρρέουσαν καὶ ὄρη καὶ ποταμοὺς τοῦ 

Κωκυτοῦ καὶ Πυριφλεγέθοντος μείζονας καὶ ἀνθρώ- 

πους πάνυ σμικροὺς καί τινας φωλεοὺς αὐτών. 

ΕΡΜ. Πόλεις ἐκεῖναί εἰσιν, οὺς φωλεοὺς εἶναι 

νομίζεις. ᾿ ᾿ 

ΧΑΡ. Οἶσθα οὖν, ὦ “Ἑρμῆ, ὡς οὐδὲν ἡμῖν 
4 3 δ᾿ , Χ Ν 9 “ἡ πέπρακται, ἀλλὰ μάτην τὸν Παρνασὸν αὐτῇ 

Μασταλίᾳ καὶ τὴν Οἴτην καὶ τὰ ἄλλα ὄρη 

μετεκινήσαμεν ; 
ΕΡΜ. Ὅοτι τί; 
ΧΑΡ. Οὐδὲν ἀκριβὲς ἐγὼ γοῦν ἀπὸ τοῦ ὑψη- 
ἴω ἰ [4 3 “ Ν 

λοῦ ὁρῶ. ἐδεόμην δὲ οὐ πόλεις καὶ ὄρη αὐτὸ μόνον 
Φ 3 “Ὁ ς΄» 3 Ἁ λῚ 3 ᾽ ὥσπερ ἐν γραφαῖς ὁρᾶν, ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους 
αὐτοὺς καὶ ἃ πράττουσι καὶ οἷα λέγουσιν, ὥσπερ 
φ ᾿ Ὁ 3 “ 

ὅτε με τὸ πρῶτον ἐντυχὼν εἶδες γελῶντα καὶ ἤρου 
᾿ με ὅ τι γελῴην" ἀκούσας γάρ τινος ἥσθην ἐς 

ς [4 

ὑπερβολὴν. ' 
ὔ ἴω ἰεὰ 

ἘΡΜ. Τί δὲ τοῦτ᾽ ἣν; 

ΧΑΡ. Ἐπὶ δεῖπνον, οἶμαι, κληθεὶς ὑπό τινος 
τῶν φίλων ἐς τὴν ὑστεραίαν, Μάλιστα ἥξω, ἔφη, 

Ἁ “ - καὶ μεταξὺ λέγοντος ἀπὸ τοῦ τέγους κεραμὶς 
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ἴω 3 “ 3 ’ ἐμπεσοῦσα οὐκ, οἶδ᾽ ὅπως τοῦ οἰκήματος ἀπέκτεινεν 
, Γ ΓΝ ς ,ὔ αὐτόν, ἐγέλασα οὖν, οὐκ ἐπιτελέσαντος τὴν ὑπο- 

ἴω 7 { 
σχεσιν. ἔοικα δὲ καὶ νῦν ὑποκαταβήσεσθαι, ὡς 

ἊἊ 7 

μᾶλλον βλέποιμι καὶ ἀκούοιμι. 
93 - ».,,Ν 32 “ ΕΡΜ. ἜἜχ᾽ ἀτρέμας" καὶ τοῦτο γὰρ ἐγὼ ἰάσομαι 

Ἢ ἌᾺ 3 »“ 

σον καὶ ὀξυδερκέστατόν σε ἐν βραχεῖ ἀποφανῶ 
9 7 : κὰ ᾿ Ἃ ͵7 

παρ᾽ ᾿Ομήρου τινὰ καὶ πρὸς τοῦτο ἐπῳδὴν λαβών, 
3 δὰ " ΙΨ ’ ,ὔ 3 λ ’ 

κἀπειδὰν. εἴπω τὰ ἔπη, μέμνησο μηκέτι ἀμβλυώτ- 
, ᾿ ᾿ Ὶ. , .ς δ 

τείν, ἀλλὰ σαφῶς πάντα ὁρᾶν. 
᾿ 7 

ΧΑΡ. δΔεγε μόνον. 

ΕΡΙΜ. ᾿Αχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐπῆεν, 

ὄφρ᾽ εὖ γινώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 
) 5» 537 [4 “. τὶ ἐστιν; ἤδη ορᾷς; 

ἕν ε Ἁ 5 “Ὁ 
ΧΑΡ. “ὙὙπερφυῶς γε" τυφλὸς ὁ Δυγκεὺς ἐκεῖνος 

Ἁ ᾿ , “4 

ὡς πρὸς ἐμέ" ὥστε σὺ τὸ ἐπὶ τούτῳ προσδίδασκέ 
ζω ’ . 3 Ν με καὶ ἀποκρίνου ἐρωτῶντι. ἀλλ᾽ εἰ βούλει κἀγὼ 

κατὰ τὸν ΓΟ ξρή ὃς μάθης οὐδ᾽ αὐτὸν ατῶ τὸν " Ομηρον ἐρήσομαί σε, ὡς μάθῃς 
3 4 “Ὁ 

ἀμελέτητον ὄντα με τῶν “Ομήρου ; 
ἘΡΜ. Καὶ πόθεν σὺ ἔχεις τι τῶν ἐκείνου εἰδέναι 
4 Δο ναύτης ἀεὶ καὶ πρόσκωπος ὧν ; 

3 “" ᾿ ’ ΧΑΡ. “ὥς ὀνειδιστικὸν τοῦτο ἐς τὴν τέχνην. 
9 νιν ἢ ς ἐγὼ δὲ᾽ διαπορθμεύων αὐτὸν ἀποθανόντα, ῥαψῳ- 

Ἂ Νὴ 7 7 δοῦντος πολλὰ παρακούσας ἐνίων ἔτι μέμνημαι" 
,ὔ  Ὰ 7 καίτοι χειμὼν ἡμᾶς οὐ μικρὸς τότε κατελάμβανεν. 

3 Α Ἁ 5 Υὸὃ 3 7 4, ΄ )ὃ} 
ἐπεὶ γὰρ ἤρξατο ἄδειν οὐ πάνυ αἴσιόν τίνα ᾧδὴν 

Ὰ , ω ε Ν ͵ Δ ΄ τοῖς πλέουσιν, ὡς ὁ Ποσειδῶν συνήγαγε τὰς νεφέ- 
3 ’ἤὥ Ἁ λᾶς κἀὶ ἐτάραξε τὸν πόντον ὥσπερ τορύνην τινὰ 

3 : Ν , 
ἐμβαλὼν τὴν τρίαιναν καὶ πάσας τὰς θυέλλας 
, κι κι ὰς εν ὠρόθυνε καὶ ἄλλα πολλά, κυκῶν τὴν θάλατταν ὑπὸ 
ΠΩ ἌᾺ γ Ἁ 3 ἢ 

τῶν ἐπῶν, χειμὼν ἄφνω καὶ γνόφος ἐμπεσὼν ὀλύγου 
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᾿ - ᾽ ω Ἁ [ο᾽ Ἁ 

δεῖν περιέτρεψεν ἡμῖν τὴν ναῦν" ὅτε περ καὶ 
« “Ὁ ΄ “ Ἂ Ἁ 

ναυτιάσας “ἐκεῖνος ἀπήμεσε τῶν ῥαψῳδιῶν τὰς 
πολλὰς αὐτῇ Σκύλλῃ καὶ Χαρύβδει καὶ Κύκλωπι. 

3. Α , ἐ 3 ἡ 4 οὐ χαλεπὸν οὖν ἦν ἐκ τοσούτου ἐμέτου ὀλίγα γοῦν 
, » Ν διαφυλάττειν. εἶπε γὰρ μοι 

᾽ Α ῳῷ 5» Α ᾽ 3.»ϑᾷβ.Ἀ 3. ἢ , τίς γὰρ ὅδ᾽ ἐστὶ πάχιστος ἀνὴρ ἠὺς τε μέγας τε; 
»» 3 , Α “Δ 323. ἢ, 3) 
ἔξοχος ἀνθρώπων κεφαλὴν καὶ εὐρέας ὦμους ; 

ΕΡΜ. Μίλων οὗτος ὁ ἐκ Κρότωνος ἀθλητής" 
Ἂ ΄Σ γ ν [οὶ ἐπικροτοῦσι δ᾽ αὐτῷ οἱ “Ελληνες,. ὅτι τὸν ταῦρον 

3 “ , Ν “Ὁ [4 ᾽ὔ ἀράμενος φέρει διὰ τοῦ σταδίου μέσου. 
ΧΑΡ. Καὶ πόσῳ δικαιότερον ἂν ἐμέ, ὦ “Ερμῆ., 

3 .Ὰ Ψ 3 Ν 7 9 3 ’ 

ἐπαινοῖεν, ὅς αὖτὸν σοι τὸν Μίλωνα μετ ὀλύγον 
Ν ς 

ξυλλαβὼν ἐνθήσομαι ἐς τὸ σκαφίδιον, ὁπόταν ἥκῃ 
πρὸς ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ ἀναλωτοτάτου τῶν ἀνταγω- 

" θ Χ [οὶ Θ ᾽ὔ - δὲ Ν 

νιστῶν καταπαλαισθεὶς τοῦ Θανάτου, μηδὲ ἕξυνεὶς 
Ψ 95. Ν ς “ 5 3 Ἁ ς κ.- 

ὅπως αὐτὸν ὑποσκέλίζει ; κάτα οἰμώξεται ἡμῖν 
δηλαδὴ μεμνημένος τῶν στεφάνων τούτων καὶ τοῦ 

“ γον 7 ἴω 7 Α ΓΟ 

κρότου" νῦν δὲ μέγα φρονεῖ θαυμαζόμενος ἐπὶ τῇ 
ἴω ἊὉ 93 Ἂ' [4] ΛΔ τοῦ ταύρου φορᾷ: τί δ᾽ οὖν οἰἴηθώμεν ; ἄρα 

3 7 535.ϑ Ἁ 7 ’ὔ 

ἐλπίζειν αὐτὸν καὶ τεθνήξεσθαί ποτε ; 
Ἢ 7 σ΄ ΝᾺ 

ΕΡΙΜ. Πόθεν ἐκεῖνος θανάτου νῦν μνημονεύσειεν 
’ὔ ἂν ἐν ἀκμῇ τοσαύτῃ ; 
[οὶ 3 λ. , “ 

ΧΑΡ. "Ἕα τοῦτον οὐκ εἰς μακρὰν γέλωτα ἡμῖν 
“ « “ ’; δ᾽ 3 ὃ ς΄ ἊἋ 3 παρέξοντα, ὁπόταν πλέῃ μηδ ἐμπίδα ἡμῖν οὐχ 

ἴον Υ̓͂ “4 

ὅπως ταῦρον ἔτι ἄρασθαι δυνάμενος. σὺ δέ μοι 
“ ’ 

ἐκεῖνο εἶπέ, 
τίς τ᾽ ἄρ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ὁ σεμνὸς ἀνήρ; 

οὐχ “Ελλην, ὡς ἔοικεν ἀπὸ γοῦν τῆς στολῆς. 
“ 3 ς » Ἁ 

ΕΡΜ. ΚἼίῦρος, ὦ Χάρων, ὁ Καμβύσου, ὅς τὴν 
Ἁ ’ὔ φ᾽ “ ῇ ἀρχὴν πάλαι Μήδων ἐχόντων νῦν Περσῶν ἤδη 
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2 7 5 Ν δ 7 3 3 2 ἐποίησεν εἶναι" καὶ ᾿Ασσυρίων δ᾽ ἔναγχος οὗτος 
ἐκράτησε καὶ Βαβυλῶνα παρεστήσατο καὶ νῦν 
3 7 3 Ν 7, 2᾽ ᾿ ς Ἁ ν"Ν ἐλασείοντι ἐπὶ Δυδίαν ἔοικεν, ὡς καθελὼν τὸν 
Κροῖσον ἄρχοι ἁπάντων. 

ἌᾺ “Ν᾿; 

ΧΑΡ: Ὃ Κροῖσος δὲ ποῦ ποτε κἀκεῖνος ἐστιν ; 
ΕΡΙΜ. Ἐκεῖσε ἀπόβλεψον ἐς τὴν μεγάλην 

» ᾿ δ . Ἂ » ͵ 
ἀκρόπολιν τὴν τὸ τριπλοῦν τεῖχος" Σάρδεις 
3 “Ὁ Ν Ν 5 5. Ν ΦῸΌ“-ὭἍ 5 3. κ 7 ἐκεῖναι, καὶ τὸν Κροῖσον αὐτὸν ορᾷς ἤδη ἐπὶ κλίνης 

ἊἊ “ 

χρυσῆς καθήμενον Σόλωνι τῷ ᾿Αθηναίῳ διαλεγό- 
᾽’ 3 7 3 Ἂ Φ Α , μενον. βούλει ἀκούσωμεν αὐτῶν ὅ τι καὶ λέγουσι ; 

. άνυ μὲν οὖν. ΧΑΡ. Πάνυ μ 
ΚΡΟΙΣ. ὄἾΩ ἕξένε ᾿Αθηναῖε, εἶδες γάρ μου τὸν 

πλοῦτον καὶ τοὺς θησαυροὺς καὶ ὅσος ἄσημος 
7 " ς ων Ἁ Ἁ 39᾽ 2 ᾿ 

χρυσὸς ἐστιν ἡμίιν' καὶ τὴν ἄλλην πολυτέλειαν, 

εἶπέ μοι, τίνα ἡγῇ τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων εὐδαι- 

μονέστατον εἶναι. 
φ ἴω 

ΧΑΡ. Τί ἄρα ὁ Σόλων ἐρεῖ ; 
ΕΡΜ. Θάρρει' οὐδὲν ἀγεννές, ὦ Χάρων. 

ΣΟΔ. ᾿Ὦ Κροῖσε, ὀλίγοι μὲν οἱ εὐδαίμονες " 
ἐγὼ δὲ ὧν οἶδα Κλέοβιν καὶ Βίτωνα ἡγοῦμαι 
εὐδαιμονεστάτους γενέσθαι, τοὺς τῆς. ἱερείας παῖδας 

[ο 3 ᾽᾽ Ἁ [4 ῇ 3 , δ Ἁ τῆς ᾿Αργόθεν, τοὺς ἅμα πρῴην ἀποθανόντας, ἐπεὶ 
τὴν μητέρα ὑποδύντες εἵλκυσαν ἐπὶ τῆς ἀπήνης 

ἄχρι πρὸς τὸ ἱερόν. 
ΚΡΟΙ͂Σ. "Εστω" ἐχέτωσαν ἐκεῖνοι τὰ πρῶτα 

[ρ 3 ς ’΄ » “ 3) τῆς εὐδαιμονίας. ὁ δεύτερος δὲ τίς ἂν εἴη ; 
ςε ἌᾺ ἃ Ω ᾿ 

ΣΟΔ. Τέλλος ὁ ᾿Αθηναῖος, ὃς εὖ τε ἐβίω καὶ 

ἀπέθανεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος. 
ΚΡΟΙ͂Σ. "Εγὼ δέ, ὦ κάθαρμα, οὔ σοι δοκῶ 

30 εὐδαίμων εἶναι ; 

10 
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ΣΟΛΔ... Οὐδέπω οἶδα, ὦ Κροῖσε, ἢν μὴ πρὸς τὸ 

τέλος ἀφίκῃ τοῦ βίου. ὁ γὰρ θάνατος ἀκριβὴς 
».)Ἅ "Ά Ν Α , ἔλεγχος τῶν τοιούτων καὶ τὸ ἄχρι πρὸς τὸ τέρμα 

εὐδαιμόνως διαβιῶναι. 
ΧΑΡ. Μάλλιστα, ὦ Σόλων, ὅτι ἡμῶν οὐκ 

ἐπιλέλησαι, ἀλλὰ παρὰ τὸ πορθμεῖον αὐτὸ ἀξιοῖς 

γίνεσθαι τὴν περὶ τῶν τοιούτων κρίσιν. ἀλλὰ 
7 "Ὁ ς ἮΝ ἢ ͵ ΕῚ ΞΈΝΕ . 

Τινὰς εκεινοὺς 0 Κροῖσος ΕΚΊΤΕΜΠΤΕΙ ἢ Τί εἶ Τῶν 

ὥὦὥμων φέρουσι ; 
ΕΡΜ. Πλίνθους τῷ Πυθίῳ χρυσᾶς ἀνατίθησι 

μισθὸν τῶν χρησμῶν, ὑφ᾽ ὧν καὶ ἀπολεῖται μικρὸν 
ς ’ὔ 

ὕστερον: φιλόμαντις δὲ ὁ ἀνὴρ ἐκτόπως. 
“ ς 

ΧΑΡ. Ἐκεῖνο γάρ ἐστιν ὁ χρυσός, τὸ λαμπρόν 
ἃ » ῥ ν᾿ ΦὍ ,.»ϑ, 2 θή Ν 
ὃ ἀποστίλβει, τὸ ὕπωχρον μετ᾽ ἐρυθήματος ; νῦν 
γὰρ πρῶτον εἶδον ἀκούων ἀεί. 

ΕΡΜ. ᾿Ἐκεῖνο, ὦ Χάρων, τὸ ἀοίδιμον ὄνομα καὶ 
περιμάχητον. 

ς ΄΄ 

ΧΑΡ. Καὶ μὴν οὐχ ὁρῶ ὅ τι ἀγαθὸν αὐτῷ 
7, , 

πρόσεστιν, εἰ μὴ ἄρα ἕν τι μόνον, ὅτε βαρύνονται 
οὗ φέροντες αὐτό. 

ἐς Ἂ ΕΡΜ. Οὐ γὰρ οἶσθα ὅσοι πόλεμοι διὰ τοῦτο 
ν ἂν Ν Ν ΄ Ν 3 7 Ἁ καὶ ἐπιβουλαὶ καὶ λῃστήρια καὶ ἐπιορκίαι καὶ 

δ 

φόνοι καὶ δεσμὰ καὶ πλόες μακροὶ καὶ ἐμπορίαι 
Ά ἴω 

καὶ δουλεῖαι ; 
[οὶ 3 “ Ἁ Ἁ ἴον 

ΧΑΡ. Διὰ τοῦτο, ὦ Ἑρμῆ, τὸ μὴ πολὺ τοῦ 

χαλκοῦ διαφέρον ; οἶδα γὰρ τὸν χαλκόν, ὀβολόν, 
3 ἙΝ ΄ᾳᾺ 

ὡς οἶσθα, παρὰ τῶν καταπλεόντων ἑκάστου 
9 4 

ἐκλέγων. 
Α [ῳ Α ᾿ 

ΕΡΜ. Ναί' ἀλλὰ ὁ χαλκὸς μὲν πολύς, ὥστε οὐ 
᾽ 7, τ, 3 3 Ὁ ἴοι Ν 3 ! 3 

πάνυ σπουδάζεται ὑπ᾽ αὐτῶν" τοῦτον δὲ ὀλίγον ἐκ 
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πολλοῦ τοῦ βάθους οἱ μεταλλεύοντες ἀνορύττουσι" 
πλὴν ἀλλὰ ἐκ γῆς καὶ οὗτος ὥσπερ ὁ μόλυβδος καὶ 
τὰ ἄλλα. 

ΧΆΑΡ. δεινήν τινα λέγεις τῶν ἀνθρώπων τὴν 
ἀβελτερίαν, εἰ τοσοῦτον ἔρωτα ἐρῶσιν ὠχροῦ καὶ 
βαρέος κτήματος. 

ἜΡΜ. ᾿Αλλ᾽ οὐ Σόλων γε ἐκεῖνος, ὦ Χάρων, 

ἐρᾶν αὐτοῦ φαίνεται, ὡς ὁρᾷς, καταγελᾷ γὰρ τοῦ 

Κροίσου καὶ τῆς μεγαλαυχίας τοῦ βαρβάρου, καί 
ἴα. 3 “ ’, 3 ἤ 9 7’ 

μοι δοκεῖν ἐρέσθαι τι βούλεται αὐτόν: ἐπακούσωμεν 
οὖν. 

ΣΌΛ. Εἰπέ μοι, ὦ Κροῖσε, οἴει γάρ τι δεῖσθαι 
τῶν πλίνθων τούτων τὸν Πύθιον ; 

ΚΡΟΙ͂Σ. Νὴ Δία: οὐ γάρ ἐστιν αὐτῷ ἐν 

Ζελφοῖς ἀνάθημα οὐδὲν τοιοῦτον. 

ΣΟΔ. Οὐκοῦν μακάριον οἴει τὸν θεὸν ἀπο- 
Ἂ 3 , Ἁ “Ἢ 3 Ἁ ’ 

φανεῖν, εἰ κτήσαιτο σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ πλίνθους 

χρυσᾶς ; 

ΚΡΟΙ͂Σ. Πῶς γὰρ οὔ ; 
ΣΟΔΛ. Πολλήν μοι λέγεις, ὦ Κροῖσε, πενίαν 

9 “ 3 ἌᾺ 3 3 “ ’ Ν 

ἐν τῷ οὐρανῷ, εἰ ἐκ “Μυδίας μεταστέλλεσθαι τὸ 
χρυσίον δεήσει αὐτούς, ἢν ἐπιθυμήσωσι. 
ΚΡΟΙΣ. ΠΠοῦ γὰρ τοσοῦτος ἂν γένοιτο χρυσὸς 

ὅσος παρ᾽ ἡμῖν ; 

ΣΟΛ. Εἰπέ μοι, σίδηρος δὲ φύεται ἐν Λυδίᾳ ; 
ΚΡΟΙΣ. Οὐ πάνυ τι. 

ΣΟΔΜ. Τοῦ βελτίονος ἄρα ἐνδεεῖς ἐστε. 
ΚΡΟΙ͂Σ. Πῶς ἀμείνων ὁ σίδηρος τοῦ χρυσίου ; 

“Δ 2 λ 3 σι ’ ΣΟΛ. ἪΝν ἀποκρίνῃ μηδὲν ἀγανακτῶν, μά- 
θοις ἄν. 

1ν 
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ΚΡΟΙ͂Σ. ᾿Ἐρώτα, ὦ Σόλων. 

ΣΟΛ. ΜΠότεροι ἀμείνους, οἱ σώζοντές τινας ἢ 
οἱ σωζόμενοι πρὸς αὐτῶν ; 

ΚΡΟΙ͂Σ. Οἱ σώζοντες δηλαδή. 

ΣΟΛΜ. Αρ᾽ οὖν, ἢν Κῦρος, ὡς δλογοποιοῦσί 

τινες, ἐπίῃ “Δυδοῖς, χρυσᾶς μαχαίρας σὺ ποιήσῃ 
τῷ στρατῷ, ἢ ὁ σίδηρος ἀναγκαῖος, τότε ; 

ΚΡΟΙ͂Σ. Ὃ σίδηρος δῆλον ὅτι. 

ΣΟΛΜ. Καὶ εἴ γε τοῦτον μὴ παρασκευάσαιο, 
οἴχοιτο ἄν σοι ὁ χρυσὸς ἐς Πέρσας αἰχμάλωτος. 

ΚΡΟΙΣ. Εὐφήμει, ἄνθρωπε. 

ΣΟΔΛ. Μὴ γένοιτο μὲν οὕτω ταῦτα" φαίνῃ δ᾽ 
οὖν ἀμείνω τοῦ χρυσοῦ τὸν σίδηρον ὁμολογῶν. 
ΚΡΟΙΣ. Οὐκοῦν καὶ τῷ θεῷ σιδηρᾶς πλίνθους 

θέλεις ἀνατιθέναι με, τὸν δὲ χρυσὸν ὀπίσω αὖθις 
ἀνακαλεῖν ; 

ΣΟΛ. Οὐδὲ σιδήρου ἐκεῖνός γε δεήσεται, ἀλλ᾽ 
ἦν τε χαλκὸν ἤν τε χρυσὸν ἀναθῇς, ἄλλοις μέν 
ποτε κτῆμα καὶ ἕρμαιον ἔσῃ ἀνατεθεικὼς ἢ Φωκεῦσιν 
Ἃ ᾿ Ἃ “ ». ἡ ἐς ,ὕ ἢ Βοιωτοῖς ἢ 4Δελῴφοις αὐτοῖς ἤ τινι τυράννῳ 
Ἃ Ἂ Ἂ Χ Ἷ ΨῃΝ 3». 7 7 ὯΝ ω ἢ λῃστῇ, τῷ δὲ θεῷ ὀλίγον μέλει τῶν σῶν 
χρυσοποιῶν. 

ΚΡΟΙΣ. ᾿Δεὶ σύ μου τῷ πλούτῳ προσπολεμεῖς 
“ “ 

καὶ φθονεῖς. 
ς Ἄ 

ΕΡΙΜ. Οὐ φέρει ὁ Δυδός, ὦ Χάρων, τὴν 

παρρησίαν καὶ τὴν ἀλήθειαν τῶν λόγων, ἀλλὰ 
“Ὰ ἴω [ο ς “ 

ξένον αὐτῷ δοκεῖ τὸ πρᾶγμα, πένης ἄνθρωπος οὐχ 
ὑποπτήσσων, τὸ δὲ παριστάμενον ἐλευθέρως λέγων, 

μεμνήσεται δ᾽ οὖν μικρὸν ὕστερον τοῦ Σόλωνος, 
[τά 3. Χ 7 ς “ 3 Ἁ Ἁ Ἁ ε Ν  ᾿ 

ὅταν αὐτὸν δέῃ ἁλόντα ἐπὶ τὴν πυρὰν ὑπὸ τοῦ 
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΄ “Ὰ ἷ Ν “" : [οὶ Κύρου ἀναχθῆναι": ἤκουσα γὰρ τῆς Κλωθοῦς πρῴην 
5 2 ἀναγινωσκούσης τὰ ἑκάστῳ ἐπικεκλωσμένα, ἐν οἷς 
καὶ ταῦτα ἐγέγραπτο, Κροῖσον μὲν ἁλῶναι ὑπὸ 

᾽, ἴον ἃ 3 [οὶ 

Κύρου, Κῦρον δὲ αὐτὸν ὑπ᾽ ἐκεινησὶ τῆς Μασσα- 
“ 3 ἴω δέ -« Ἁ 7 Ἁ » Ἀ 

γέτιδος ἀποθανεῖν. ορᾷς τὴν Σκυθίδα, τὴν - ἐπὶ 
,Ἦι ΄΄ “ Ψ.: ΄ 

τοῦ ἵππου τούτου τοῦ λευκοῦ ἐξελαύνουσαν ; 
ΧΑΡ. Νὴ 4ώ. 

᾽ὔ ’ 

ΕΡΜ. Τόμυρις ἐκείνη ἐστί, καὶ τὴν κεφαλήν 
3 ΔᾺ [οὶ ’ Ω 2 3 Χ 3 »" 

γε ἀποτεμοῦσα τοῦ Κύρου αὕτη εἰς ἀσκὸν ἐμβαλεῖ 
᾽ὔ ς ἴω Ν Ν ἴοι πλήρη αἵματος. ὁρᾷς δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν 

7, , »,,,,»ο, 9 ; Ξ 
νεανίσκον; Καμβύσης ἐκεῖνος ἐστιν" οὗτος βασι- 

᾽ὔ Ἁ Ν 

λεύσει μετὰ τὸν πατέρα καὶ μυρία σφαλεὶς ἔν τε 
[ο ΄ Α νΝ ἴα Ν 

τῇ Διβύῃ καὶ Αἰθιοπίᾳ τὸ τελευταῖον μανεὶς 
ἀποθανεῖται ἀποκτείνας τὸν ἾΆπιν. 

ΧΑΡ. ΝὮ πολλοῦ γέλωτος. ἀλλὰ νῦν τίς ἂν 
3 Ἁ “ Ψ ς ἴο᾽ ΄ αὑτοὺς προσβλεψειεν οὕτως ὑπερφρονοῦντας τῶν 

3 Ὁ “ Ἃ ’΄ ς 39.ϑ»,. 2 [4 Ὁ 

ἄλλων ; ἢ τίς ἂν πιστεύσειεν ὡς μετ ολίγον οὔτος 
Ἁ 3 7, 37 - Ν Ἁ Ἁ [χέ μὲν αἰχμάλωτος ἔσται, οὗτος δὲ τὴν κεφαλὴν ἕξει 

᾿ 3 κι “ κ᾿ ᾿ ἢ - ες Ν 
ἐν ἀσκῷ αἵματος ; ἐκεῖνος δὲ τίς ἐστιν, ὦ ᾿Ἐρμῆ. 
ς Ἁ Ἂ ͵ ς νΝ Ὁ τὴν πορφυρᾶν ἐφεστρίδα ἐμπεπορπημένος, ὁ τὸ 
ὃ {ὃ Φ Ν ὃ 7, ς ,ὔ 3 δίὃ ἰάδημα, ᾧ τὸν δακτύλιον ὁ μάγειρος ἀναδίδωσι 

Ν 

τὸν ἰχθὺν ἀνατεμών, 

νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ ; βασιλεὺς δέ τις εὔχεται εἶναι. 
3 5 ἸΩ λ ἘΡΜ. Εὖ γε παρῳδεῖς, ὦ Χάρων. ἀλλὰ Πολυ- 

ς Ἂ κρώτην ὁρᾷς τὸν Σαμίων τύραννον πανευδαίμονα 
Ζ 5 : Ν ᾿ Ν ἡγούμενον εἶναι" ἀτὰρ καὶ οὗτος αὐτὸς ὑπὸ τοῦ 

ἴω 2 ,) ’ Ἁ 3 , 

παρεστῶτος οἰκέτου Μαιανδρίου προδοθεὶς ᾿Οροίτῃ 
“Ὰ 7 2 ΄ Σ Σ Χ 

τῷ σατράπῃ ἀνασκολοπισθήσεται ἄθλιος ἐκπεσὼν 
[ο “" Ἂ ᾿ λ [φ τῆς εὐδαιμονίας ἐν ἀκαρεῖ τοῦ χρόνου: καὶ ταῦτα 
δ “Ὁ Ὁ 3 ᾽ὔ ᾿ γὰρ τῆς Καωθοῦς ἐπήκουσα. 

14 
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ΠΝ ΧΆΡΩΝ. 23 
ΚῚ ἊΝ » »“. “" 

ΧΑΡ. Εὖγε ὦ Κλωθοῖ, γεννικῶς καὶ αὐτούς, 
3 " Ν ὦ βελτίστη, καὶ τὰς κεφαλὰς ἀπότεμνε καὶ ἀνα- 

’ φ 3 “ὦ 9 47 3 ΄7 

σκολόπιζξε, ὡς εἰδῶσιν ἄνθρωποι ὄντες" ἐν τοσούτῳ 
Ν 3 ’, 3 ν ς ΄ 3 7 

δὲ ἐπαιρέσθωσαν ἀφ᾽ ὑψηλοτέρου ἀλγεινότερον 

καταπεσούμενοι. ἐγὼ δὲ γελάσομαι τότε γνωρίσας 
5 “ἡ Ψ ᾿ Ν 2 “΄᾿ ΄ ΄ Ἁ 

αὐτῶν ἕκαστον γυμνὸν ἐν τῷ σκαφιδίῳ μήτε τὴν 
Ι͂ “ ’, Ἂ , Ἂ 

πορφυρίδα μήτε τιάραν ἢ κλίνην χρυσῆν κομί- 

ζοντὰς. ᾿ 
Ν Χ Ν ’ὔ Ὁ Ψ δ νι ΕΡΜ. Καὶ τὰ μὲν τούτων ὧδε ἕξει. τὴν δὲ 

Α ς » Ἃ' 7 Ἃ ’, 3 Ἐν ν᾿ 

πληθὺν ορᾷς, ὦ “Χάρων, τους πλέοντας αὑτων, τοὺς 
 Ὰ ᾽ Ἁ »“ 

πολεμοῦντας, τοὺς δικαζομένους, τοὺς γεωργοῦντας, 
Ξ Ἁ ξ΄ 

τοὺς δανείζοντας, τοὺς προσαιτοῦντας ; 
ἴω χ ᾽ν 

ΧΑΡ. “Ορὼ ποικίλην τινὰ τὴν τύρβην καὶ 
- Ἁ “ Ἃ Ἃ ῇ “Ἢ. 

μεστὸν ταραχῆς τὸν βίον καὶ τὰς πόλεις γε αὐτῶν 
͵ - Μ κ ῇ ἐοικυίας τοῖς σμήνεσιν, ἐν οἷς ἅπας μὲν ἴδιόν τι 

νΝ 7 “᾿ 3 , 7 

κέντρον ἔχει καὶ τὸν πλησίον κεντεῖ, ὀλίγοι δέ τινες 
Ἂ “ λ 7 Ν 

ὥσπερ σφῆκες ἄγουσι καὶ φέρουσι τὸ ὑποδεέστερον. 
ς , 3 ᾿ 9 9 Ν Ὄ 
ὁ δὲ περιπετόμενος αὐτοὺς ἐκ τἀφανοῦς οὗτος ὄχλος 

τίνες εἰσίν ; 
οὶ ᾽ ΕΡΙΜ. ᾿Ἐλπίδες, ὦ Χάρων, καὶ δείματα καὶ 

Ἷ ν ς Ν ᾿ , ν᾿ 2 Ν ᾿ ἄνοιαι καὶ ἡδοναὶ καὶ φιλαργυρίαν καὶ ὀργαὶ καὶ 
Γ -“ 7 

μίση καὶ τὰ τοιαῦτα. τούτων δὲ ἡ ἄνοια μὲν κάτω 
“Ὁ πις Ἁ 

ξυναναμέμικται αὐτοῖς καὶ ξυμπολιτεύεταί γε νὴ 
΄ “ » 2 Ἃ Ν ὔ 

Δία καὶ τὸ μῖσος καὶ ἡ ὀργὴ καὶ ξηλοτυπία καὶ 
’ὔ ε Ν 

ἀμαθία καὶ ἀπορία καὶ φιλαργυρία, ὁ φόβος δὲ 
’ ς Ἁ 7 

καὶ αἱ ἐλπτίδες ὑπεράνω πετόμενοι ὁ μὲν ἐμπίπτων 
Ὃ ς 3 

ἐκπλήττει, ἐνίοτε καὶ ὑποπτήσσειν ποιεῖ, αἱ ὃ 
3 ,ὔ' ς Ἁ ἊἊᾺ 2 ὔ ες ’ 7 

ἐλπίδες ὑπὲρ κεφαλῆς αἰωρούμεναι, ὁπόταν μάλιστα 
» “ 2 ἤ θ 53. Δ 2 ΄ " 

οἴηταί τις ἐπιλήψεσθαι αὕτων, ἀναπτάμεναι οὔχον- 
, Ἁ 3 ἴων Φ ν 

τῶι κεχηνότας αὐτοὺς ἀπολιποῦσαι, ὅπερ καὶ τὸν 

το 
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δ ΦᾺ Ἁ Τάνταλον κάτω πάσχοντα ὁρᾷς ὕὑπο τοῦ ὕδατος. 
δ Ἂ , ἢν δὲ ἀτενίσῃς, κατόψει καὶ τὰς Μοίρας ἄνω 
3 7 [4 7 δ 9 3 ᾿ Φ 3 “Ἂ. 

ἐπικλωθούσας ἑκάστῳ τὸν ἄτρακτον, ἀφ᾽ οὗ ἠρτῆς 
7 [Ὰ 3 ω ,] 

σθαι ξυμβέβηκεν ἅπαντας ἐκ λεπτῶν "μα τῶν: 
3 

ὁρᾷς καθάπερ ἀράχνιά τινα καταβαίνοντα," ἐφ 
ἴω ͵7ὔ 

ἕκαστον ἀπὸ τῶν ἀτράκτων ; 

ΟἌΑΡ,. Ὁρῶ πάνυ λεπτὸν ἕκαστον νῆμα ἐπι- 
πεπλεγμένον γε τὰ πολλά, τοῦτο μὲν ἐκείνῳ, 

ἐκεῖνο δὲ ἄλλῳ. . 
7 2 ἴω Ἁ ΕΡΜ. Εἰκότως, ὦ πορθμεῦ: εἴμαρται γὰρ 

ἐκεῖνον μὲν ὑπὸ τούτου φονευθῆναι, τοῦτον δὲ ὑπ᾽ 
“Ἢ ͵ ΨἌᾺ ᾽ὔ 

ἄλλου, καὶ κληρονομῆσαί γε τοῦτον μὲν ἐκείνου, 

ὅτου ἂν ἢ μικρότερον τὸ νῆμα, ἐκεῖνον δὲ αὖ τούτου" 

τοιόνδε γάρ τι ἡ ἐπιπλοκὴ δηλοῖ. ὁρᾷς δ᾽ οὖν ἀπὸ ε γάρ τι ἡ ἡ δηλοῖ. ὁρέ 
ἴον ͵] Υ͂ Φ Α 3 

λεπτοῦ κρεμαμένους ἅπαντας ; καὶ οὗτος μὲν ἀνα- 
Ι ΑἉ Ν 

σπασθεὶὲξ ἄνω μετέωρός ἐστι καὶ μετὰ μικρὸν 
»" 7] 

καταπεσών, ἀπορραγέντος τοῦ λίνου, ἐπειδὰν μηκέτι 
9 7 Ν Ν 7 7 Ν 4 9 7 

ἀντέχῃ πρὸς τὸ βάρος, μέγαν τὸν ψόφον ἐργάσεται, 

οὗτος δὲ ὀλίγον ἀπὸ γῆς αἰωρούμενος, ἣν καὶ πέσῃ, 
3 Ἁ 7 “ ἃ ῪᾺ ᾽ὔ 3 

ἀψοφητὶ κείσεται, μόλις καὶ τοῖς γείτοσιν ἐξακου- 

σθέντος τοῦ πτώματος. 
ΧΑΡ. ΠἬαγγέλοια ταῦτα, ὦ “Ερμῆ. 

ΕΡΙΜ. Καὶ μὴν οὐδ᾽ εἰπεῖν ἔχοις ἂν κατὰ τὴν 
3 7 [τ 3 Ν ᾽ ο ,ὔ Ν 
ἀξίαν, ὅπως ἐστὶ καταγέλαστα, ὦ Χάρων, καὶ 

’ ε 3 νΝ 3 ἫΝ ΝΝ Ἁ Ἁ 

μάλιστα αἱ ἄγαν σπουδαὶ αὐτῶν καὶ τὸ μεταξὺ 

τῶν ἐλπίδων οἴχεσθαι ἀναρπάστους γινομένους 

ὑπὸ τοῦ βελτίστου Θανάτου. ἄγγελοι δὲ καὶ 
[4 7 9 ΄“ 7 “ ς ς ω 9 ’ὔ 

ὑπηρέται αὑτοῦ μάλα πολλοί, ὡς ορᾷς, ἡπίαλοι 
’ ᾿ 

καὶ πυρετοὶ καὶ φθόανι καὶ περιπνευμονίαι καὶ 
) Ν , Ν , ᾿ ν ΔΝ 

ξίφη καὶ λῃστήρια καὶ κώνεια καὶ δικασταὶ καὶ 

16 

17 



-ἰ7 ΧΑΡΩΝ. 25 

7 ϑ Ἁ 7 " 3 " [τέ Ρ] . 3 7 τύραννοι" καὶ τούτων οὐδὲν ὅλως αὐτοὺς εἰσέρχεται, 
3 2.ϑ.ἃἃ ΩΣ “ Ὡ ἉἉ ο Ἃ ν 

ΕσῚ ἂν εὖ πράττωσιν, ὅταν δὲ σφαλῶσι, πολὺ τὸ 
2 Ἂ ᾿ ». α ΝΜ ΠΣ ΩΣ "θὺὴ » 5 ἊΝ 
ὀττοτοῖ καὶ αἰαξ καὶ οἴμοι. εἰ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 

“ ν 23 , ἰω 

ἐνενόουν ὅτι θνητοί τέ εἰσιν αὐτοὶ καὶ ὀλίγον τοῦτον 
, 2 , Ἂ 7 » ἡ Φ 2 χρόνον ἐπιδημήσαντες τῷ βίῳ ἀπίασιν ὥσπερ ἐξ 

3 4 ΄ " ὀνείρατος πάντα ὑπὲρ γῆς ἀφέντες, ἔζων τε ἂν 
΄ Ν Φ “ 3 , σωφρονέστερον καὶ ἧττον ἠνιῶντο ἀποθανόντες " 

ἴον 3 ἴω ΝᾺ 

νῦν δὲ εἰς ἀεὶ ἐλπίσαντες χρήσεσθαι τοῖς παροῦσιν, 
Ἁ ς [ω] 

ἐπειδὰν ἐπιστὰς ὁ ὑπηρέτης καλῇ καὶ ἀπάγῃ 
᾽ὔ ΄ “ἀκ ἍἋ ΜᾺ “ [ο 

πεδήσας τῷ πυρετῷ ἢ τῇ φθόῃ, ἀγανακτοῦσι πρὸς 
τὴν ἀγωγὴν οὔποτε προσδοκήσαντες ἀποσπασθής- 

ΜῈ 3 Ν Ν - ς 

σεσθαι αὐτῶν. ἢ τί γὰρ ἂν ποιήσειεν ἐκεῖνος. ὁ 
ΟῚ ἢ [ο᾽ 9 [4 

τὴν οἰκίαν “σττουδῇ οἰκοδομούμενος καὶ τοὺς ἐργάτας 
9 , ᾽ ῃ θ Ψ ς δ Ψ ͵ 5». δ 
ἐπισπέρχων, εἰ μάθοι ὅτι ἡ μὲν ἕξει τέλος αὐτῷ, 
ς Ν 3 3 Ἁ Ν 4 2 ἊὉ ΄ 

ὁ δὲ ἄρτι ἐπιθεὶς τὸν ὄροφον ἄπεισι τῷ κληρονόμῳ 
Ν 3 7 5 “Ἱ 3.»ϑ Χ Χ ΄ ἜΣ 

καταλιπὼν ἀπολαύειν αὐτῆς, αὐτὸς μηδὲ δειπνήσας 
ς κι “ Νὴ ς ᾿ 

ὁ ἄθλιος ἐν αὐτῇ ; ἐκεῖνος μὲν γὰρ ὁ χαίρων ὅτι 
» “Ἢ ,ὔ 93 “ΝΟ ε , Ν Ἁ "Ἕ ἄρρενα παῖδα τέτοκεν αὐτῷ ἡ γυνή, καὶ τοὺς φίλους 
διὰ τοῦτο ἑστιῶν καὶ τοὔνομα τοῦ πατρὸς τιθέμενος, 

7 ε 7 ’ { “ 7 

εἰ ἠπίστατο ὡς ἑπτέτης γενόμενος ὁ παῖς τεθνήξεται, 
3'3ἝὯ Ὁ "ΚΝ ὃ “ 7 9 3 3 [ω [4 ᾿ "χλλὰ ἄρ᾽ ἄν σοι δοκεῖ χαίρειν ἐπ᾿ αὐτῷ γεννωμένῳ ; ἀλλὰ 

Ἁ “Ὰ Ἂ τὸ αἴτιον, ὅτε τὸν μὲν εὐτυχοῦντα ἐπὶ τῷ παιδὶ 
» “Ὁ ' φ “᾿ Ἁ ἴο 3 ἴο “4 ἤνΞς 93 ΄ 

ἐκεῖνον ὁρᾷ τὸν τοῦ ἀθλητοῦ πατέρα τοῦ ᾿Ολύμπια 
Ι ἃ 

νενικηκότος, τὸν γείτονα δὲ τὸν ἐκκομίξζοντα τὸ 
7 9 ς “Ὃ 3 Ἁ 5 3 3 “Ψ ΄ 3 ῪῊΝὉΝἬ “ 

παιδίον οὐχ ὁρᾷ οὐδὲ οἶδεν ἀφ᾽ οἵας αὐτῷ κρόκης 
7, Ν νΝ - ἠ ἐκρέματο. τοὺς μὲν γὰρ περὶ τῶν ὅρων διαφερο- 

Ἂ - 7 Ν Ἁ 
μένους ὁρᾷς, ὅσοι εἰσί, καὶ τοὺς συναγείροντας 
τὰ χρήματα, εἶτα, πρὶν ἀπολαῦσαι αὐτῶν, καλου- 

7 ᾿ 3 “Ὁ 3 ἴω 3 , ἃ μ 

μένους ὑφ΄ ὧν εἶπον τῶν ἀγγέλων τε καὶ τῶν 
ὑπηρετῶν. 
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“ὦ Ὃᾳ Ν μ 

ΧΑΡ. “Ορῶ ταῦτα πάντα καὶ πρὸς ἐμαυτὸν γε 18 
3 “,,Ό Ψ νι φ4ὧΧχ 2 Ἂ Ν Χ , δ 2 ΑΒΕ, ἐννοῶ ὅ τι τὸ ἡδὺ αὐτοῖς παρὰ τὸν βίον ἢ τί ἐκεῖνο 

ν Ἂ 7 ἴω Ἃ ων “ 

ἐστιν, οὗ στερόμενοι ἀγανακτοῦσιν. ἢν γοῦν τοῦς 
: ω ΜΆ ῇ 5 βασιλέας ἴδῃ τις αὐτῶν, οἵπερ εὐδαιμονέστατοι εἶναι 

5 δοκοῦσιν, ἔξω τοῦ ἀβεβαίου καὶ ὡς φὴς ἀμφιβόλου 
 Ὰ 4 [οὶ , Ν ὅ Ν ΞΕ: 

τῆς τύχης, πλείω τῶν ἡδέων τὰ ἀνιαρὰ εὑρήσει 
“ ͵7 Ν 7 

προσόντα αὐτοῖς, φόβους καὶ ταραχὰς καὶ μίση 
ν" 3 Χ νΝ 32 Ν λ , 4 καὶ ἐπιβουλὰς καὶ ὀργὰς καὶ κολακείας: τούτοις 

Ν 7 ω 7 
γὰρ ἅπαντες ξύνεισιν. ἐώ πένθη καὶ νόσους καὶ 

7 3 3 ᾽ὔ Ἁ 37 3 οὶ Φ το πάθη ἐξ ἰσοτιμίας δηλαδὴ ἄρχοντα αὐτῶν: ὅπου 
ὔ Ν Ὁ δὲ τὰ τούτων πονηρά, λογίζεσθαι καιρὸς οἷα τὰ 

ἐᾷν “ Ὠ 4 3 3 - 3  Ὰ τῶν ἰδιωτῶν ἂν εἴη. ἐθέλω δ᾽ οὖν σοι, ὦ ᾿Ερμῆ, 19 
γτὸ ΧΙ 7 Ἶ μ “ 

εἰπεῖν, ᾧτινι ἐοικέναι μοι ἔδοξαν οἱ ἄνθρωποι καὶ 
ε , 4“ φ » ἡ ν νΝ " 2 ὁ βίος ἅπας αὐτῶν. ἤδη ποτὲ πομφόλυγας ἐν 

Ν - ᾿ 
ι5 ὕδατι ἐθεάσω ὑπὸ κρουνῷ τινι καταράττοντι ἀνιστα- 

ν᾿ 7 4 2. Δ : 7] μένας ; τὰς φυσαλίδας λέγω, ἀφ᾽ ὧν ξυναγείρεται 
“ 4 Ι " ὁ ἀφρός": ἐκείνων τοίνυν τινὲς μὲν μικραί εἰσι καὶ 
»» ».- ᾿ » ἢ 3 5 γ2Ν ’ αὐτίκα ἐκραγεῖσαν ἀπέσβησαν, αἱ δ᾽ ἐπὶ πλέον 

διαρκοῦσι καὶ προσχωρουσῶν. αὐταῖς τῶν ἄλλων 
Ζ 3 2. ὑπερφυσώμεναι ἐς μέγιστον ὄγκον αἴρονται, εἶτα : ᾿ , "ἢ 

μέντοι κἀκεῖναι πάμτως ἐξερράγησάν ποτε" οὐ γὰρ 
Φ'’ 3᾽ ᾽ θ Ἂ .: ε 3 4 οἷόν τε ἄλλως γενέσθαι. τοῦτό ἐστιν ὁ ἀνθρώπου 

Υ Ν ’ ξ 

βίος: ἅπαντες ὑπὸ πνεύματος ἐμπεφυσημένοι οἱ 
ἈἉ 7 ς δὲ 3 ᾽ὔ Ν ς Ν 5 ᾽ μὲν μείζους, οἱ ὃὲ ἐλάττους " καὶ οἱ μὲν ὀλιγοχρόνιον 

4 σ΄ 

25 ἔχουσι καὶ ὠκύμορον τὸ φύσημα, οἱ δὲ ἅμα τῷ 
ὲ ΄ Α Ἂ 3 3 »"Ἤ: 

ξυστῆναι ἐπαύσαντο' πᾶσι δ᾽ οὖν ἀπορραγῆναι 
ἀναγκαῖον. 

᾿ ἴω χ » Ε 7] 

ΕΡΙΜ. Οὐδὲν χεῖρον σὺ τοῦ ᾿Ομήρου εἴκασας, 
οὰ ’ ἃ 7᾿ Ν ͵ 5. » ς “ 
ὦ Χάρων, ὃς φύλλοις τὸ γένος αὐτῶν ομοιοῖ. 

ἴω κὺ [4 ΄Ὃι φ ἴω "» 8 ΧΑΡ. Καὶ τοιοῦτοι ὄντες, ὦ ᾿Ερμῆ, ὁρᾷς οἷα 20 
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κ᾿ ᾿ Ν ΄ "δ ποιοῦσι καὶ ὡς φιλοτιμοῦνται πρὸς ἀλλήλους ἀρχῶν 
4 Ἂ , Υ̓ πέρι καὶ τιμῶν καὶ κτήσεων ἁμιλλώμενοι, ἅπερ 

Ὁ - “ 9 Ἁ 7) χά 9 Ἀ 

ἅπαντα καταλιπόντας αὐτοὺς δεήσει ἕνα ὀβολὸν 
37 ΦΨ 3 ς᾽ »" ἤ Ω 3 ,ὔ 9 δ 

ἔχοντας ἥκειν παρ ἡμᾶς. βούλει οὖν, ἐπείπερ ἐφ 
ς ἌΧ 9 ᾽ὔ 3 7 7 7 

ὑψηλοῦ ἐσμέν, ἀναβοήσας παμμέγεθες παραινέσω 
. ΄ ῇ Ἂ Χ 

αὐτοῖς ἀπέχεσθαι μὲν τῶν ματαίων πόνων, ζῆν δὲ 
59. Ν Ν , Ἁ 3 “ 2’ , ἀεὶ τὸν θάνατον πρὸ. ὀφθαλμῶν ἔχοντας, λέγων, 

3 ’, ; 23 ᾽ ᾿ νΝ ΓᾺ ,΄͵ 
4) μάταιοι, τί ἐσπουδάκατε περὶ ταῦτα : παύσασθε 

΄ 3 ἃ 3 953. ἈΝ ὔ 3 Ν “Ὁ 

κάμνοντες" οὐ γὰρ εἰς ἀεὶ βιώσεσθε' οὐδὲν τῶν 
3 ἴο “ 5.3, 3 50)». «ἃ 3 7 
ἐνταῦθα σεμνῶν ἀΐζδιόν ἐστιν, οὐδ᾽ ἂν ἀπαγήγοι 

,»,..κ“ω δ᾿ ἫΝ ς κα 3 , 9 .9 » τίς αὐτῶν τι ξὺν αὑτῷ ἀποθανών, ἀλλ᾽ ἀνάγκη 
.Ν ν ΠΝ 5 ν ».. “ Ν Ν αὐτὸν μὲν γυμνὸν οἴχεσθαι, τὴν οἰκίαν δὲ καὶ 
ν ».Ν Χ Χ 7 ΣΝ ΚΓ ς. Ν τὸν ἀγρὸν καὶ τὸ χρυσίον ἀεὶ ἄλλων εἶναι καὶ 

7 Ἁ ἤὕ, 2 Ἂ ΝΝ Χ 
μεταβάλλειν τοὺς δεσπότας. εἰ ταῦτα 'καὶ τὰ 

Ἂ “ " Ἃ 

τοιαῦτα ἐξ ἐπηκόον ἐμβοήσαιμι αὐτοῖς, οὐκ ἂν οἴει 
[ο Ν 7] Ν “ ᾿ 

μεγάλα ὠφεληθῆναι τὸν βίον καὶ σωφρονεστέρους 
δ ΄ ' ἂν γενέσθαι παρὰ πολύ ; 

3 , ΜΝ. 3 φῳ 3 τ ς 
ΕΡΜ. ἮὮῈ μακάριε, οὐκ οἶσθα, ὅπως αὐτοὺς ἡ 

3 ον» ἢ ς »,.Ὰ 
ἄγνοια καὶ ἡ ἀπάτη διατεθείκασιν, ὡς μηδ᾽ ἂν 

“» - λ 3 τρυπάνῳ ἔτι διανουχθῆναι αὐτοῖς τὰ ὦτα' τοσούτῳ 
ω 3 3 7 Φ’ ς ὌὋ ᾿ ᾿ κηρῷ ἔβυσαν αὐτά, οἷόν περ ὁ ᾿Οδυσσεὺς τοὺς 

ς 7] Ὺ 7 ΄ ἑταίρους ἔδρασε δέει τῆς Σειρήνων ἀκροάσεώς. 
, 3 Ἄ . κ᾿ - ἊἋ πόθεν οὖν ἂν ἐκεῖνοι ἀκοῦσαι δυνηθεῖεν, ἣν καὶ 
Ἁ Ἁ “ 

σὺ κεκραγὼς διαρραγῇς ; ὅπερ γὰρ παρ᾽ ὑμῖν ἡ 
7 “ “ “Δήθη δύναται, τοῦτο᾽ ἐνταῦθα ἡ ἄγνοια ἐργάζεται. 
Ἁ 3 ω 

πλὴν ἀλλ᾽ εἰσὶν αὐτῶν ὀλίγοι οὐ παραδεδεγμένοι 
Ἁ Ν 3 Ν 3 Ἃ ᾿ τὸν κηρὸν ἐς τὰ ὦτα πρὸς Τὴ ἀλήθειαν ἀπο- 

κλίνοντες, ὀξὺ δεδορκότες ἐς τὰ πράγματα καὶ 

κατεγνωκότες οἷά ἐστιν. 

ΧΑ͂Ρ. Οὐκοῦν ἐκείνοις γοῦν ἐμβοήσωμεν ; ; 
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ΕΡΜ. πΠερριτὸν καὶ τοῦτο, λέγειν πρὸς αὐτοὺς 
ἃ ἴσασιν. ὁρᾷς ὅπως ἀποστάντες τῶν πολλῶν. 
καταγελῶσι τῶν γινομένων καὶ οὐδαμῆ οὐδαμῶς 

ἀρέσκονται αὐτοῖς, ἀλλὰ δῆλοί εἰσε δρασμὸν ἤδη 
ς βουλεύοντες παρ᾽ ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ βίου ; καὶ γὰρ καὶ 
μισοῦνται ἐλέγχοντες αὐτῶν τὰς ἀμαθίας. 

ΧΑΡ. Εὖ γε, ὦ γεννάδαι" πλὴν πάνυ ὀλίγοι 
εἰσίν, ὦ “Ερμῆ. 
ΕΡΜ. ἹἹκανοὶ καὶ οὗτοι. ἀλλ᾽ κατίωμεν ἤδη. 

ιο ΧΑΡ. “Ἔν ἔτι ἐπόθουν, ὦ ᾿Ερμῆ, εἰδέναι, καί 22 

μοι δείξας αὐτὸ ἐντελῆ ἔσῃ τὴν περιήγησιν πεποιη- 

μένος, τὰς ἀποθήκας τῶν σωμάτων, ἵνα κατορύτ- 
τουσι, θεάσασθαι. 
ΕΡΜ. ᾿Ἡρία, ὦ Χάρων, καὶ τύμβους καὶ τάφους 

:ς καλοῦσι τὰ τοιαῦτα. πλὴν τὰ πρὸ τῶν πόλεων 

ἐκεῖνα τὰ χώματα ὁρᾷς καὶ τὰς στήλας καὶ πυρα- 
μίδας ; ἐκεῖνα πάντα νεκροδοχεῖα καὶ σωματοφυ- 
λάκιά ἐστι. 

ΧΑΡ. Τί οὖν ἐκεῖνους στεφανοῦσι τοὺς λίθους 

2. Καὶ χρίουσι μύρῳ ; οἱ δὲ καὶ πυρὰν νήσαντες 

πρὸ τῶν χωμάτων καὶ βόθρον τινὰ ὀρύξαντες 

καίουσί τε ταυτὶ τὰ πολυτελῆ δεῖπνα καὶ ἐς τὰ 

ὀρύγματα οἶνον καὶ μελίκρατον, ὡς γοῦν εἰκάσαι, 
ἐκχέουσιν ; 

- ΕΡΙΜ. Οὐκ οἶδα, ὦ πορθμεῦ, τί ταῦτα πρὸς 

τοὺς ἐν “ΑΔιδου: πεπιστεύκασι γοῦν τὰς ψυχὰς 

ἀναπεμπομένας κάτωθεν δειπνεῖν μὲν ὡς οἷόν τε 
περυπετομένας τὴν κνίσαν καὶ τὸν καπνόν, πίνειν 
δὲ ἀπὸ τοῦ βόθρου τὸ μελίκρατον. 

2. ΧΑ͂Ρ. ᾿ΚΕκείνους ἔτι πίνειν ἢ ἐσθίειν, ὧν τὰ 
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“ 7 [4 “ἢ 3 ν “ 

κρανία ξηρότατα ; καίτοι γελοῖός εἶμι σοὶ λέγων 
" - ς 7 7 ᾽ὔ 3 3 3 ταῦτα ὁσημέραι κατάγοντι αὐτούς. οἷσθ᾽ οὖν, εἰ 

δύναιντ᾽ ἂν ἔτι ἀνελθεῖν ἅπαξ ὑποχθόνιοι γενόμενοι. 

ἐπεί τοι καὶ παγγέλοι᾽ ἄν, ὦ “Ερμῆ, ἔπασχες, οὐκ 

ὀλύγα πράγματα ἔχων, εἰ ἔδει μὴ κατάγειν μόνον 
αὐτούς, ἀλλὰ καὶ αὖθις ἀνάγειν πιομένους. ὦ 
μάταιοι, τῆς ἀνοίας, οὐκ εἰδότες ἡλίκοις ὅροις 
διακέκριται τὰ νεκρῶν καὶ τὰ ξώντων προ ματα 
καὶ οἷα τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐστι καὶ ὅτι 

κάτθαν᾽ ὁμῶς ὅ τ᾽ ἄτυμβος ἀνὴρ ὅς τ᾽ ἔλλαχε τύμβου, 
ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ Ἶρος κρείων τ᾽ ᾿Αγαμέμνων" 

Θερσίτῃ δ᾽ ἶσος Θέτιδος παῖς ἠῦὐκόμοιο. 

πάντες δ᾽ εἰσὶν ὁμῶς νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα; 

γυμνοί τε ξηροί τε κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα. 

ΕΡΙΜ. Ἡράκλεις, ὡς πολὺν τὸν “Ὅμηρον ἐπαν- 
τλεῖς. ἀλλ᾽ ἐπείπερ ἀνέμνησάς με, ἐθέλω σοι δεῖξαι 
τὸν τοῦ ᾿Δἀχιλλέως τάφον. ὁρᾷς τὸν ἐπὶ τῇ 
θαλάττῃ; Σίγειον μὲν ἐκεῖνό ἐστε τὸ Τρωϊκόν-" 

ἀντικρὺ δὲ ὁ Αἴας τέθαπται ἐν τῷ “ῬΡοιτείῳ. 
ΧΑΡ. Οὐ μεγάλοι, ὦ “Ερμῆ, οἱ τάφοι. τὰς 

πόλεις δὲ τὰς ἐπισήμους δεῖξόν μοι ἤδη, ἃς κάτω 

ἀκούομεν, τὴν Νίνον τὴν Σαρδαναπάλλου καὶ 

Βαβυλῶνα καὶ Μυκήνας καὶ Κλεωνὰς καὶ τὴν 

Ἴλιον αὐτήν: πολλοὺς γοῦν μέμνημαι διαπορθμεύ- 
ἴω [οὶ Ἁ “ὦ 

σας ἐκεῖθεν, ὡς δέκα ὅλων ἐτῶν μὴ νεωλκῆσαι 

μηδὲ διαψύξαι τὸ σκαφίδιον. 
(. “ 

ΕΡΜ. Ἢ Νίνος μέν, ὦ πορθμεῦ, ἀπόλωλεν 
“ 34Δ 

ἤδη καὶ οὐδὲ ἔχνος ἔτι λουπὸν αὐτῆς, οὐδ᾽ ἂν εἴποις 
3᾿ ἃ 

ὅπου ποτὲ ἣν: ἡ Βαβυλὼν δέ σοι ἐκείνη ἐστὶν ἡ 
39 ε νΝ “ 3 Ν λὺ 

εὔπυργος, ἡ τὸν μέγαν περίβολον, οὐ μετὰ πολὺ 
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7 Α ς “ 

καὶ αὐτὴ ζητηθησομένη ὥσπερ ἡ Νίνος" Μυκήνας 
᾿ ; ᾿ “ Ν ΄ 

δὲ καὶ Κλεωνὰς αἰσχύνομαι δεῖξαί σοι, καὶ μάλιστα 
5 5.0.9 νΝ 

τὸ Ἴλιον. ἀποπνίξεις γὰρ εὖ οἶδ᾽ ὅτι τὸν “ Ομηρον 

λθὼν ἐπὶ τῇ αληγορίᾳ τῶν ἐπῶν. πλὴν κατελθὼν ἐπὶ τῇ μεγαληγορίας : ἣ 
οὶ 3 ,ὔ ἊΜ Χ Ὁ 

ἀλλὰ πάλαι μὲν ἦσαν εὐδαίμονες, νῦν δὲ τεθνᾶσι 

καὶ αὗται: ἀποθνήσκουσι γάρ, ὦ πορθμεῦ, καὶ 
“ [4 2 Ἁ Ν “ 

πόλεις ὥσπερ ἄνθρωποι, καὶ τὸ παραδοξότατον, 
Ν λν ᾿ Ἴ 7 ἴον δὲ ᾽ὔ 3, 3 

καὶ ποταμοὶ ὅλοι" ᾿Ινάχου γοῦν οὐδὲ τάφρος ἔτι ἐν 
, "Ἄργει καταλείπεται. 

ἊὉ Ἂ “ ῇ ἴω 

ΧΑΡ. Παπαῖ τῶν ἐπαίνων, “Ομηρε, καὶ τῶν 
9 ὔ "5 ΕΝ » .3 , Ἁ 9 ὔ ὀνομάτων, Ἴλιος ἱρὴ καὶ εὐρυάγυια καὶ ἐυκτίμεναι 

Ἁ “ 

Κλεωναί. ἀλλὰ μεταξὺ λόγων τίνες ἐκεῖνοί εἰσιν 
ς “Ὁ Ἃ ἐς » 7 3 7 ᾽’ 

οἱ πολεμοῦντες ἢ ὑπέρ τίνος ἀλλήλους φονεύουσιν ; 
ς᾽ κ- Ἂ 

ΕΡΙΜ. ᾿Αργείους ὁρᾷς, ὦ Χάρων, καὶ ΔΛακε- 
“ ων Ν 

δαιμονίους καὶ τὸν ἡμιθνῆτα ἐκεῖνον στρατηγὸν 
3 7 Ν 3 , Ν “ Ἂ ς ἴω, 

Οθρυάδαν τὸν ἐπιγράφοντα πὸ τρόπαιον τῷ αὑτοῦ 
αἴματι. 

ς ᾿ ’ 9 3 ἮΝ 3'΄“ ς ΜΝ ς 
ΧΑΡ. Ὑπὲρ τίνος δ᾽ αὐτοῖς, ὦ “Ερμῆ, ὁ 

; 

πόλεμος; ᾿ 
4 Ν ΄ ΓῚ 7 

ΕΡΜ. Ὑπὲρ τοῦ πεδίου αὐτοῦ, ἐν ᾧ μά- 
χονται. 

4Ὰ Ἂ ᾿ 9 ΧΑΡ. "᾿Ὦ τῆς ἀνοίας, οἵ γε οὐκ ἴσασιν ὅτι, κἂν 
[χὰ Ἁ Π 7 3 Ν “ ᾽ὔ δ ὅλην τὴν Πελοπόννησον αὐτοὶ κτήσωνται, μόγις ἂν 

“Ὁ [χά ,ὔ Ἁ ἴω 3 “ ποδιαῖον ἕκαστος λάβοιεν τόπον παρὰ τοῦ Αἰακοῦ" 
τὸ δὲ πεδίον τοῦτο ἄλλοτε ἄλλοι ψεωργήσουσι 

’ὔ 3 ΄ὔ ν , 3 7 [φ πολλάκις ἐκ βάθρων τὸ τρόπαιον ἀνασπάσαντες τῷ 
ἀρότρῳ. 

᾿ “Ὁ ᾽ “Ὁ, Ν ΕΡΜ.-. Οὕτω μὲν ταῦτα ἔσται" ἡμεῖς δὲ κατα- 
’ὔ "ὃ Α λ᾿ ’ }θ 7 ᾽0 , βάντες ἤδη καὶ κατὰ χώραν εὐθετήσαντες αὖθις τὰ 

ῇ 3. ἃ Ἁ ὄρη ἀπαλλαττώμεθα, ἐγὼ μὲν καθ᾽ ἃ ἐστάλην, σὺ 

24 
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δὲ ἐπὶ τὸ πορθμεῖον. ἥξω δέ σοι καὶ αὐτὸς μετ᾽ 
ὀλίγον νεκροστολῶν. 
ΧΑΡ. ἘΕ γε ἐποίησας, ὦ Ἑρμῆ" εὐεργέτης 

3 2. Ἀ 3 7 3 7 Ν Ν “Ἢ εἰς ἀεὶ ἀναγεγράψῃς. ὠνάμην τι διὰ σὲ τῆς 
ἀποδημίας. ---- οἷά ἐστι τὰ τῶν κακοδαιμόνων 5 
ἀνθρώπων  ---- περὶ Χάρωνος δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 



ΤΙΜΩ͂Ν, ΖΕΥ͂Σ, ἙΡΜΉΣ, ΠΛΟΥΤΌΣ, ΠΕΝΙΑ, ΓΝΑΘΩ- 

ωι 

:ο 

15 

ΤΙΜΩ͂Ν Η ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

ΝΙΔΗΣ, ΦΙΛΙΑΔΗ͂Σ, ΔΉΜΕΑΣ, ΘΡΑΣΥΚΛΗΣ. 

5 οὶ 7 ᾿ ΄ ν ἰς -“ 
ΤΙΜ. ὮΑ Ζεῦ φίλις καὶ ἕένιε καὶ ἑταιρεῖε καὶ 

3 7 ν.., 3 Ν “"  ς Ν ᾽ ἐφέστιε καὶ ἀστεροπητὰ καὶ ὅρκιε καὶ νεφεληγερέτα 
ΝΟΣ 7 ΠΝ " ἣ » ες,» Ὡς ἢ καὶ ἐρίγδουπε καὶ εἴ τί σε ἄλλο οἱ ἐμβροόντητοι 

ἴον Ψ ω 

ποιηταὶ καλοῦσι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπορῶσι πρὸς 
Χ “ ΄ , 

τὰ μέτρα, ---- τότε γὰρ αὐτοῖς πολυώνυμος γινόμενος 
" - ἴω 7 “ Ν 

ὑπερείδεις τὸ πῖπτον τοῦ μέτρου καὶ ἀναπληροῖς τὸ 
κεχηνὸς τοῦ ῥυθμοῦ ---- ποῦ σοι νῦν ἡ ἐρισμάρωγος 
3 Ἁ Ν ς 4 Ἁ κε 3 Υ̓͂ 

ἀστραπὴ καὶ ἡ βαρύβρομος βροντὴ καὶ ὁ αἰθαλόεις 
“ 

καὶ ἀργήεις καὶ σμερδαλέος κεραυνός ; ἅπαντα γὰρ 
ταῦτα λῆρος ἤδη ἀναπέφηνε καὶ καπνὸς ἀτεχνῶς 

“ 7 ΄“ 9 

ποιητικὸς ἔξω τοῦ πατάγου τῶν ὀνομάτων. τὸ δὲ 
3 ] 7 Ν ς ὔ : Ψ Ν ᾽ 

ἀοίδιμόν σοι καὶ ἑκηβόλον ὅπλον καὶ πρόχειρον 
3 30. ὦ 7 » Ν ᾿ 5 οὐκ οἷδ᾽ ὅπως τελέως ἀπέσβη καὶ ψυχρόν ἐστι 

“Ὁ 3 [ο. ἐκτνν »“ ΄᾿ 

μηδὲ ὀλίγον σπινθῆρα ὀργῆς κατὰ τῶν ἀδικούντων 
διαφυλάττον. θᾶττον γοῦν τῶν ἐπιορκεῖν τις ἐπι- 
χειρούντων ἕωλον θρυαλλίδα φοβηθείη ἂν ἢ τὴν 

ζ΄“ ΄ “. ῳ ’ 

τοῦ πανδαμάτορος κεραυνοῦ φλόγα: οὕτω δαλόν 

τινα ἐπανατείνεσθαι δοκεῖς αὐτοῖς, ὡς πῦρ μὲν ἢ 

"} 
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Ἁ 3 9 3 ΨᾺ Ἁ ᾽ ᾽ὔ Ἁ ἊΝ 

καπνὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ μὴ δεδιέναι, μόνον δὲ τοῦτο 
"} 3 7 ᾿ ἴω 7 Ὁ 3 7 

οἴεσθαι ἀπολαύσειν τοῦ τραύματος, ὅτι ἀναπλησθή- 
ΝΥ 5 , Ψ " Ν “ .͵ Ἀ 

σονται τῆς ἀσβόλου. ὥστε ἤδη διὰ ταῦτά σοι καὶ 
Γ᾿ ΝΥ " ΨἌᾺ " 7 5 ͵ 

ὁ Σαλμωνεὺς ἀντιβροντᾶν ἐτόλμα, οὐ πάνυ τι 
9 ᾿ 57 Ν [᾿4 δ Ν “3 Ἁ ὔ 

ἀπίθανος ὦν, πρὸς οὕτω ψυχρὸν τὴν ὀργὴν Δία 
, Ν 3 Ἁ , “ 7 

θερμουργὸς ἀνὴρ μεγαλαυχούμενος. πῶς γάρ; 
Ἁ ’ ͵ ἃ ἢ 

ὅπου γε καθάπερ ὑπὸ μανδραγόρα καθεύδεις, ὃς οὔτε 
“ 5 7 ἊΝ 

τῶν ἐπιορκούντων ἀκούεις οὔτε τοὺς ἀδικοῦντας 
» Ὰ “ Ν Ν 9 ’ νΝ ν' ἐπισκοπεῖς, λημᾷς δὲ καὶ ἀμβλυώττεις πρὸς τὰ 

ἢ δι ς 
γινόμενα καὶ τὰ ὦτα ἐκκεκώφωσαι καθάπερ οἱ 

, }] Ν , » Ν 3 Ἁ Ελ᾿ 

παρηβηκότες. ἐπεὶ νέος γε ἔτι καὶ ὀξύθυμος ὧν 
ΝΣ: “ Ἁ » Ἁ Ν Ἁ ᾿" 3 ΄ »" 

καὶ ἀκμαῖος τὴν ὀργὴν πολλὰ κατὰ τῶν ἀδίκων καὶ 
, Ν 4 ἰξχ ’ Ν Ἁ 

βιαίων ἐποίεις καὶ οὐδέποτε ἢγες τότε πρὸς αὐτοὺς 
Ν ς 3. 

ἐκεχειρίαν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐνεργὸς πάντως ὁ κεραυνὸς ἣν 
Ἁ “κι 

καὶ ἡ αἰγὶς ἐπεσείετο καὶ ἡ βροντὴ ἐπαταγεῖτο 
ἷ Ἁ Ν 4 3 Ν 

καὶ ἡ ἀστραπὴ συνεχὲς ὥσπερ εἰς ἀκροβολισμὸν 
ε ΝΝ Ἁ 

προηκοντίζετο" οἱ σεισμοὶ δὲ κοσκινηδὸν καὶ ἡ 
ΠΝ Ν ν ς , “ χιὼν σωρηδὸν καὶ ἡ χάλαζα πετρηδόν, ἵνα σοι 

" 7 ς 7 ς “ Χ 

φορτικῶς διαλέγωμαι, ὑετοί τε ῥαγδαῖοι καὶ βίαιοι, 
λ 4 7] “ 

ποταμὸς ἑκάστη σταγών" ὥστε τηλικαύτη ἐν ἀκαρεῖ 
’ὔ 7 ἴον , 

χρόνου ναυαγία ἐπὶ τοῦ 4ευκαλίωνος ἐγένετο, ὡς 
»ν» 

ὑποβρυχίων ἁπάντων καταδεδυκότων μόγις ἕν τι 

κιβώτιον περισωθῆναι προσοκείλαν τῷ «Δυκωρεῖ 
, ͵ ἴω ,ὔἷ 

ζώπυρόν τι τοῦ ἀνθρωπίνου σπέρματος διαφυλάττον 
εἰς ἐπυγονὴν κακίας μείζονος. τουγάρτοι ἀκόλουθα 

Ὰ ς 7 3 “ 7 3 . κα 2 
τῆς ῥᾳθυμίας τἀπίχειρα κομίζῃ παρ᾽ αὐτῶν, οὔτε 

“ 3 7 

θύοντος ἔτι σοί τινος οὔτε στεφανοῦντος, εἰ μὴ τις 

ἄρα πάρεργον ᾿Ολυμπίων, καὶ οὗτος οὐ πάνυ 
3 ἴδι ἴω ω 3 3 3 5, 3 ἴα. ; ἀνωγκαῖα ποιεῖν δοκῶν, ἀλλ᾽ εἰς ἔθος τι ἀρχαῖον 

" 3 2 7 7 3 [οὶ 

συντελῶν: καὶ μετ᾽ ολίγον Κρόνον σε, ὦ θεῶν 

ϑ ’ 
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ὔ [ο “. 

γενναιότατε, ἀποφανοῦσι παρωσάμενοι τῆς τιμῆς. 
ω Ν , 

ἐῶ λέγειν, ποσάκις ἤδη σου τὸν νεὼν σεσυλήκασιν" 

οἱ δέ τινες καὶ αὐτῷ σοι τὰς χεῖρας ᾿Ολυμπίασιν 
ε ᾽] ῇ) Ἃ 

ἐπιβεβλήκασι, καὶ σὺ ὁ ὑψιβρεμέτης ὥκνησας ἢ 
“» δ ἀναστῆσαι τοὺς κύνας ἢ τοὺς γείτονας ἐπικαλέ- 

ς ,΄. 3 Ν ’, 5 

σασθαι, ὡς βοηδρομήσαντες αὐτοὺς συλλάβοιεν ἔτι 
7 Ν Ἁ ΄ 3 )».ϑ.ε - 

συσκευαζομένους πρὸς τὴν φυγὴν: ἀλλ᾿ ὁ γενναῖος 
Ἁ Τ' λέ Ἁ τ' ΄ 3 {0 λῚ καὶ Γιγαντολέτωρ καὶ Τιτανοκράτωρ ἐκάθησο τοὺς 

4 ξ 3 »“ 

πλοκάμους περικειρόμενος ὑπ᾿ αὐτῶν, δεκάπηχυν 

κεραυνὸν ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ. ταῦτα τοίνυν, ὦ 
θαυμάσιε, πηνίκα παύσεται οὕτως ἀμελῶς παρο- 

᾿ ΄ ’ὔ Ἁ 7 
ρώμενα ; ἢ πότε κολάσεις τὴν τοσαύτην ἀδικίαν ; 

, Ὡ Ἂ “ ς Ν Ν ω Ἶ 
πόσοι Φαέθοντες ἢ 4Δευκαλίωνες ἱκανοὶ πρὸς οὕτως 
« 7 Ὁ“ “ , Ὑ, Ἁ Ἁ Ἀ ὑπέραντλον ὕβριν τοῦ βίον; ἵνα γὰρ τὰ κοινὰ 
3.7 9 , 5) 4 3 7 3 [4 ἐάσας τἀμὰ εἴπω, τοσούτους ᾿Αθηναίων εἰς ὕψος 

ἄρας καὶ πλουσίους ἐκ πενεστάτων ἀποφήνας καὶ 
“Ἢ ΄"» ’ Υ͂ ἴω ᾿" 

πᾶσι τοῖς δεομένοις ἐπικουρήσας, μᾶλλον δὲ ἀθρόον 
: ἴω “ “4 »“ 

εἰς ἐὐεργεσίαν τῶν φίλων ἐκχέας τὸν πλοῦτον, 
3 Ἁ ᾽ ἃ “" 3 7 ϑ , 350Χ ἐπειδὴ πένης διὰ ταῦτα ἐγενόμην, οὐκέτι οὐδὲ 

’ Ἁ 3 [οἱ 50ῸἋᾺ ’ φ 

γνωρίζομαι πρὸς αὐτῶν οὐδὲ προσβλέπουσιν οἱ 
᾿ Ἂ τ ῸΝ 

τέως ὑποπτήσσοντες καὶ προσκυνοῦντες κἀκ τοῦ 
3 “ 7 3 “ 3 9. ΚΓ Ν ζῶο 
ἐμοῦ νεύματος ἀπηρτημένοι, ἀλλ᾽ ἤν που καὶ ὁδῷ 

Ὁ Υ͂ 

βαδίζων ἐντύχω τινὶ αὐτῶν, ὥσπερ τινὰ στήλην 
[οἷ ““ “ ή 3 

παλαιοῦ νεκροῦ ὑπτίαν ὑπὸ τοῦ χρόνου ἀνατετραμ- 
“ 

μένην παρέρχονται μηδὲ ἀναγνόντες, οἱ δὲ καὶ 
7 

πόρρωθεν ἰδόντες ἑτέραν ἐκτρέπονται δυσάντητον 
» 3 ’ “ 9 ς ΄’, καὶ ἀποτρόπαιον θέαμα ὄψεσθαι ὑπολαμβάνοντες 

τὸν οὐ πρὸ πολλοῦ σωτῆρα καὶ εὐεργέτην αὐτῶν 
7 ,) Ν “Ὁ “ 4 

γεγενημένον. ὥστε ὑπὸ τῶν κακῶν ἐπὶ ταύτην 
᾿ 3 Ἁ ἤ 3 7 ’ 

8. τὴν ἐσχατιὰν τραπόμενος ἐναψάμενος διφθέραν 
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9 ’ὔ Ἁ ΨᾺ ς ’ 9 [6] 7 

ἐργάξομαι τὴν γῆν ὑπόμισθος ὀβολῶν τεττάρων, 
“ΜᾺ. Ἂ 4 -“ ἴω 

τῇ ἐρημίᾳ καὶ τῇ δικέλλῃ προσφιλοσοφῶν. ἐνταῦθα 
τοῦτο γοῦν μοι δοκῷ κερδανεῖν, μηκέτι ὄψεσθαι 

, ῷ πολλοὺς παρὰ τὴν ἀξίαν εὖ πράττοντας" ἀνια- 
“ δ᾿ 3 3 - ρότερον γὰρ τοῦτό γε. ἤδη ποτὲ οὖν, ὦ Κρόνου καὶ 

Ρ “ ς᾽ Ν Ἃ ἴω Φ 3 ᾽ Ρέας υἱέ, τὸν βαθὺν τοῦτον ὕπνον ἀποσεισάμενος 
Α ΄ φ Ν ν᾽ 3 7 ἃ ͵ καὶ νήδυμον ---- ὑπὲρ τὸν ᾿Επιμενίδην γὰρ κεκοί- 

Ν δ “ 

μῆσαι ---- καὶ ἀναρριπίσας τὸν κεραυνὸν ἢ ἐκ τῆς 
4 

Αἴτνης ἐναυσάμενος μεγάλην ποιήσας τὴν φλόγα 
3 ὔ ͵7ὔ δ 9 4 Ἁ “ , ἐπίδειξαί τινα χολὴν ἀνδρώδους καὶ νεανικοῦ Διός, 
2 ἜΝ : “59 νι 6 Ν Ἂ Χ “ » [οὶ 

εἰ μὴ ἀληθῆ ἐστι τὰ ὑπὸ Κρητῶν περὶ σοῦ καὶ τῆς 

ἐκεὶ ταφῆς μυθολογούμενα. 
“ὄ 3 ἐ “. 

ΖΕΥΣ. Τίς οὗτός ἐστιν, ὦ “Ἑρμῆ, ὁ κεκραγὼς 
ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς παρὰ τὸν .“Ὑμηττὸν ἐν τῇ ὑπωρείᾳ 

νΝ ἰχέ Ἁ 3 "Ὗ λ ε ,ὔ ’ὔ 

πιναρὸς ὅλος καὶ αὐχμῶν καὶ ὑποδίφθερος ; σκάπτει 
Ἷ 3 , 4 “ 3 Ἁ ’ 

δὲ οἶμαι ἐπικεκυφώς" λάλος ἄνθρωπος καὶ θρασύς. 
ἰὰ Υ͂ ΄ 2 2 Ἁ ἋἊ φ 3 [ἴω 

ἢ που φιλόσοφος ἐστιν. οὐ γὰρ ἂν οὕτως ἀσεβεῖς 
Ἁ “ 3 ς 

τοὺς λόγους διεξήει καθ᾽ ἡμῶν. 
“ 3 ᾽ὔ -“ 

ΕΡΜ. Τί φής, ὦ πάτερ ; ἀγνοεῖς Τίμωνα τὸν 
ὔ χὰ ’ { 

᾿Εχεκρατίδου τὸν Κολλυτέα ; οὗτός ἐστιν ὁ πολλά- 
“" 5». Ὁ »" 7 

κις ἡμᾶς καθ᾽ ἱερῶν τελείων ἑστιάσας, ὁ νεόπλουτος, 
ς Χ ὅλ, ς ῇ β 3 ες λ ΄“Ν ς ᾽ ὁ τὰς ὅλας ἑκατόμβας, παρ’ ᾧ λαμπρῶς ἑορτάζειν 
εἰώθαμεν τὰ Διάσια. ' 

“Ὃ): ἴω 9 ἴο ς ΄»-“-2οὝ 

ΖΕΥ͂Σ. Φεῦ τῆς ἀλλαγῆς: ὁ καλὸς ἐκεῖνος, ὁ 

πλούσιος. περὶ ὃν οἱ τοσοῦτοι φίλοι; τί παθὼν 
“ 7 

τοιοῦτός ἐστιν ; αὐχμηρος, ἄθλιος καὶ σκαπανεὺς 
, »Ὁ 

καὶ μισθωτός, ὡς ἔοικεν, οὕτω βαρεῖαν καταφέρων 
τὴν δίκελλαν. 

πΩτεΝ τ 2 δ 
ΕΡΜ. οΟὑτωσὶ μὲν εἰπεῖν, χρηστότης ἐπέτριψεν 

- ἐ . 

αὐτὸν καὶ φιλανθρωπία καὶ ὁ πρὸς τοὺς δεομένους 
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36 ΛΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ [8 

Φ 53 [4 Ν 9 Ὺἷο 9) Ἁ 

ἅπαντας οἶκτος, ὡς δὲ ἀληθεῖ λόγῳ, ἄνοια καὶ 
9.29 Ἁ 3 ᾽ὔ Ἁ ΄Ὰ , ὰἁ 3 [4 

εὐήθεια καὶ ἀκρισία περὶ τῶν φίλων, ὃς οὐ συνίει 
ὔ Ν 7 ᾽ὔ .] Ρ) ς Χ ἰδ 

κόραξι καὶ λύκοις χαρίζόμενος, ἀλλ νυπὸο γυπων 
ς 7ὔ 7 Ν Ω ᾿ τοσούτων ὁ κακοδαίμων κειρόμενος τὸ ἧπαρ φίλους 

3, ,ὔ 93 , “ὉᾳἬ 

εἶναι αὐτοὺς καὶ ἐταίρους ᾧετο, ὑπ᾽ εὐνοίας τῆς 
Ν Χ 7 “Ὁ Ἂ ς Ἀ 3 Ὁ 

πρὸς αὐτὸν χαίροντας τῇ βορᾷ' οἱ δὲ τὰ ὀστᾶ 
Ἂ“ Ν 7 7 

γυμνώσαντες ἀκριβῶς καὶ περιτραγόντες, εἰ δέ τις 
: Ν ἊᾺ 7 »ῪΝΝ Ἂ 

καὶ μυελὸς ἐνῆν, ἐκμυζήσαντες καὶ τοῦτον εὖ 
, ᾿ α Η 3 5. ν Ν ᾿ ε" μάλα ἐπιμελῶς, ᾧχοντο αὖον αὐτὸν καὶ τὰς ῥίζας 

᾿ 7ὔ 4 Ἁ ,ὔ “ 

ὑποτετμημένον ἀπολιπόντες, οὐδὲ γνωρίζοντες ἔτι 
3 ΝᾺ ͵ ’ 7 Ἃ, 9 

οὐδὲ προσβλέποντες --- πόθεν γάρ ; ---- ἢ ἐπικου- 

᾿ροῦντες ἢ ἐπιδιδόντες ἐν τῷ μέρει. διὰ ταῦτ βουνῖες ἢ ΕΠ ΟΤΕες ΕἘΨ Τῷ Μμέρέι- ψ ταυντῶ 
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δικελλίτης καὶ διφθερίας, ὡς ὁρᾷς, ἀπολιπὼν ὑπ᾽ 
αἰσχύνης τὸ ἄστυ μισθοῦ γεωργεῖ μελαγχολῶν 
τοῖς κακοῖς, ὅτι οἱ πλουτοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ μάλα 

ὑπεροπτικῶς παρέρχονται οὐδὲ τοὔνομα, εἰ Τίμων 
καλοῖτο, εἰδότες. 
ΖΕΥΣ. αὶ μὴν οὐ παροπτέος ἁνὴρ οὐδὲ 

ἀμελητέος-: εἰκότως γὰρ ἠγανάκτει δυστυχῶν" ἐπεὶ 

καὶ ὅμοια ποιήσομεν τοῖς καταράτοις κόλαξιν ἐκεί- 

νοίς ἐπιλελησμένοι ἀνδρὸς τοσαῦτα μηρία ταύρων 

τε καὶ αἰγῶν πιότατα καύσαντος ἡμῖν ἐπὶ τῶν 

βωμῶν: ἔτι γοῦν ἐν ταῖς ῥισὶ τὴν κνῖσαν αὐτῶν 
ἔχω. πλὴν ὑπ᾽ ἀσχολίας τε καὶ θορύβου πολλοῦ 

τῶν ἐπιορκούντων καὶ βιαζομένων καὶ ἁρπαζόντων, 

ἔτε δὲ καὶ φόβου τοῦ παρὰ τῶν ἱεροσυλούντων ---- 
πολλοὶ γὰρ οὗτοι καὶ δυσφύλακτοι καὶ οὐδ᾽ ἐπ᾽ 
ὀλίγον καταμύσαι ἡμῖν ἐφιᾶσι --- πολὺν ἤδη χρόνον 

οὐδὲ ἀπέβλεψα ἐς τὴν ᾿Αττικήν, καὶ μάλιστα ἐξ 

οὗ φιλοσοφία καὶ λόγων ἔριδες ἐπεπόλασαν αὐτοῖς" 
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μαχομένων γὰρ πρὸς ἀλλήλους καὶ κεκραγότων 
οὐδὲ ἐπακούειν ἔστι τῶν εὐχῶν: ὥστε ἢ ἐπιβυσά- 

μενον χρὴ τὰ ὦτα καθῆσθαι ἢ ἐπιτριβῆναν πρὸς 

αὐτῶν, ἀρετήν τινα καὶ ἀσώματα καὶ λήρους μεγάλῃ 
τῇ φωνῇ ξυνειρόντων. διὰ ταῦτά τοι καὶ τοῦτον 
ἀμεληθῆναι ξυνέβη πρὸς ἡμῶν οὐ φαῦλον ὄντα. 

κὰ ὅμως δὲ τὸν Πλοῦτον, ὦ ᾿Ερμῆ, παραλαβὼν ἄπιθι 
δ 5. Χ Ἁ ΄ 3 ΄ χἋ ς ἊᾺ »" παρ᾽ αὐτὸν κατὰ τάχος" ἀγέτω δὲ ὁ Πλοῦτος καὶ. 

Ν Ν δ ε ἴω Ν “ 2 Χ 

τὸν Θησαυρὸν μεθ᾽ αὑτοῦ καὶ μενέτωσαν ἄμφω παρὰ 
Ἂ ἈΝ 3 7 

τῷ Τίμωνι μηδὲ ἀπαλλαττέσθωσαν οὕτω ῥᾳδίως, 
δ Ψ“ τος ς Ν [ ἥ δ᾿ 5 7 

κἂν ὅτι μάλιστα ὑπὸ χρηστότητος αὖθις ἐκδιώκῃ 
Ἁ ἴω 3. Ὁ Α “ 

αὐτοὺς τῆς οἰκίας. περὶ δὲ τῶν κολάκων ἐκείνων 
“. 7 ΩΥ , 

καὶ τῆς ἀχαριστίας, ἣν ἐπεδείξαντο πρὸς αὐτόν, 
Ν 3 Χ Ὗ 7) Ν 7, , 3 Ν 

καὶ αὖθις μὲν σκέψομαι καὶ δίκην δώσουσιν, ἐπειδὰν 

τὸν κεραυνὸν ἐπισκευάσω" κατεωγμέναι γὰρ αὐτοῦ 
ἔ “ “ ς 

καὶ ἀπεστομωμέναι εἰσὶ δύο ἀκτῖνες αὐ μέγισται, 
ς 2 ΄ ΄ )Ν νΝ 

ὁπότε φιλοτιμότερον ἠκόντισα πρῴην ἐπὶ τὸν σοφι- 
Ἁ 3 Υ͂ ἃ » Ἁ ἐ ἈΝ Ν 

στὴν ᾿Αναξαγόραν, ὃς ἔπειθε τοὺς ὁμιλητὰς μηδὲ 
[χά ᾿ 5 , ς “Ἂ Ἁ ͵7 3 2.ϑ, 5 “ Ἁ 

ὅλως εἶναί τινας ἡμᾶς τοὺς θεούς. ἀλλ᾽ ἐκείνου μὲν 
ε ΄ Ἁ ἴω Ἃ “ 

διήμαρτον, --- ὑπερέσχε γὰρ αὐτοῦ τὴν χεῖρα Περι- 
“ ς Ἁ Ν 3 ν 2 τᾶς 

κλῆς--ὁ δὲ κεραυνὸς ἐς τὸ ᾿Ανακεῖον παρασκήψας 
. Ν 3 ἴω 

ἐκεῖνό τε κατέφλεξε καὶ αὐτὸς ὀλίγου δεῖν συνετρίβη 
ἴω Ἁ ς δ 

περὶ τῇ πέτρᾳ. πλὴν ἱκανὴ ἐν τοσούτῳ καὶ αὕτη 
“ 3 ἴω Ν 

τιμωρία ἔσται αὐτοῖς, εἰ ὑπερπλουτοῦντα τὸν 
μ “,᾿ 

Τίμωνα ὁρῶσιν. 
ωἱ ρὰ Ν “4 “ΠΥ Ν 

ΕΡΙΜ. οΟἷον ἣν τὸ μέγα κεκραγέναι καὶ ὀχληρὸν 
5 7 Ἂ “ , 

εἶναι καὶ θρασύν. οὐ τοῖς δικαιολογοῦσι μονοίς, 
3 Ν Ν - 3 7 “Ὁ 7 3 ’ὔ ᾽ 

ἀλλὰ καὶ τοῖς εὐχομένοις τοῦτο χρήσιμον" ἰδού γέ 
᾽’ 7 

τοῦ αὐτίκα μάλα πλούσιος ἐκ πενεστάτου κατα- 
, ς ; , Α , 

στήσεται ὁ Τίμων βοήσας καὶ παρρησιασάμενος ἐν 
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3ὃ ΜΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ [Πἔ 

τῇ εὐχῇ καὶ ἐπιστρέψας τὸν Δία" εἰ δὲ σιωπῇ 
ἔσκαπτεν ἐπικεκυφώς, ἔτι ἂν ἔσκαπτεν ἀμελού- 
μενος. 

ΠΛΟΥ͂Τ. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἂν ἀπέλθοιμι, ὦ Ζεῦ, 
παρ᾽ αὐτόν. ᾿ 

ΖΕΥ͂Σ. Διὰ τί, ὦ ἄριστε Πλοῦτε, καὶ ταῦτα 

ἐμοῦ κελεύσαντος ; 
ΠΛΟΥ͂Τ. “Οτι νὴ Δία ὕβριζεν εἰς ἐμὲ καὶ 

ἐξεφόρει καὶ ἐς πολλὰ κατεμέριζξε καὶ ταῦτα 
πατρῷον αὐτῷ φίλον ὄντα, καὶ μονονουχὶ δικράνοις 
ἐξεώθει με τῆς οἰκίας καθάπερ οἱ τὸ πῦρ ἐκ τῶν 

χειρῶν ἀπορριπτοῦντες. αὖθις οὖν ἀπέλθω παρα- 
σίτοις καὶ κόλαξι καὶ ἑταίραις παραδοθησόμενος ; 
ἐπ᾽ ἐκείνους, ὦ Ζεῦ, πέμπε με τοὺς αἰσθησομένους 

τῆς δωρεᾶς, τοὺς περιέψοντας, οἷς τίμιος ἐγὼ καὶ 
περυπόθητος" οὗτοι δὲ οἱ λάροι τῇ πενίᾳ ξυνέ- 

στωσαν, ἣν προτιμῶσιν ἡμῶν, καὶ διφθέραν παρ᾽ 
αὐτῆς. λαβόντες καὶ δίκελλαν ἀγαπάτωσαν ἄθλιοι 

’ὔ Ω 

τέτταρας ὀβολοὺς ἀποφέροντες οἱ δεκαταλάντους 
“9, 

δωρεὰς ἀμελητὶ προϊέμενοι. 
ς “ ς 

ΖΕΥΣ. Οὐδὲν ἔτι τοιοῦτον ὁ Τίμων ἐργάσεται 
Ἁ 7 ’ὔ Ν 9. .Χ ε 4 ᾽ περὶ σέ: πάνυ γὰρ αὐτὸν ἡ δίκελλα πεπαιδαγώ- 

Ἁ “ 
γηκεν, εἰ μὴ παντάπασιν ἀνάλγητός ἐστι τὴν ὀσφῦν, 

ὡς χρῆν σὲ ἀντὶ τῆς πενίας προαιρεῖσθαι. σὺ 
μέντοι, πάνυ μεμψίμοιρος εἶναί μοι δοκεῖς, ὃς νῦν 

Ἁ Ν Τί 3 [ΔΝ ὃ ᾽ς ᾿ Ἁ θύ 3 

μὲν τον ἐμωψῶῷ αὐτίᾳῳ, Οἰοτύ σοὺ Τᾶς υρᾶς ἀναῖῆτε- 

7 3 7ὔ »Ὁ 3 4 5 3 “ 

τάσας ἠφίει περινοστεῖν ἐλευθέρως οὔτε ἀποκλείων 
5 » 3 ν 3 Ι 3 ᾽ 

οὔτε ζηλοτυπῶν" ἄλλοτε δὲ τοὐναντίον ἠγανάκτεις 
Ἁ ἌὍ - ’ὔ ἴω ἤ Ν 

κατὰ τῶν πλουσίων κατακεκλεῖσθαι λέγων πρὸς 

αὐτῶν ὑπὸ μοχλοῖς καὶ κλεισὶ καὶ σημείων ἔπι- 

12 
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κ᾿ Ν “Ὁ [4 ἴω 

βολαῖς, ὡς μηδὲ παρακῦψαί σοι ἐς τὸ φῶς δυνατὸν 
3 ἴω ἴω ’ 7 

εἶναι. ταῦτα γοῦν ἀπωδύρου πρός με ἀποπνίγεσθαι 
Ὁ ἊὉ “ [οὶ 

λέγων ἐν πολλῷ τῷ σκότῳ" καὶ διὰ τοῦτο ὠχρὸς 
ς “α ΝΣ ’ Ν ὃ 3 ΄ Ἁ ἡμῖν ἐφαίνου καὶ φροντίδος ἀνάπλεως, συνεσπακὼς 

᾿ ΄ . ν ὦν α Ὰ Ἢ 
τοὺς δακτύλους πρὸς τὸ ἔθος τῶν λογισμῶν καὶ 
3 7 9 Ἂ 3 ἰφ᾿ ᾽ὔ » 

ἀποδράσεσθαι ἀπειλῶν, εἰ καιροῦ λάβοιο, παρ 
9. “Ὁ .Ὁ Ν ᾿ ς »ν, Ὁ 7 

αὐτῶν: καὶ ὅλως τὸ πρᾶγμα ὑπέρδεινον ἐδόκει σοι, 
ἐν χαλκῷ ἢ σιδηρῷ τῷ θαλάμῳ καθάπερ τὴν 

᾽ 3 7 
Δανάην παρθενεύεσθαι ὑπ᾽ ἀκριβέσι καὶ παμπο- 

αι 3 ᾽ “ιν; 
νήροις παιδαγωγοῖς ἀνατρεφόμενον, τῷ Τόκῳ καὶ 

τῷ “Μογισμῷ. ἄτοπα γοῦν ποιεῖν ἔφασκες αὐτοὺς 
3 [4] νΝ 9 4 ᾿ , 5..." δὲ 3 ’ 3 

ἐρῶντας μὲν εἰς ὑπερβολήν, ἐξὸν ὃὲ ἀπολαύειν “οὐ 
[οὶ 3 Ν 9 5 9 ’ “ ᾿᾿ 9) τολμῶντας, οὐδὲ ἐπ᾽ ἀδείας χρωμένους τῷ ἔρωτι 

“ 5 3 λ. 3 ΄ 5 κυρίους γε ὄντας, ἀλλὰ φυλάττειν ἐγρηγορότας, ἐς 
Ἁ α. ἃ ». λ᾿ 3 ὃ » ’ 

τὸ σημεῖον καὶ τὸν μοχλὸν ἀσκαρδαμυκτὶ βλέ- 
Ἁ 3 75 3 7 Ἁ Ἁ ποντας, ἱκανὴν ἀπόλαυσιν οἰομένους οὐ τὸ αὐτοὺς 

, δ Ἁ ἃ Ἂ 

ἀπολαύειν ἔχειν, ἀλλὰ τὸ μηδενὶ μεταδιδόναι τῆς 
7 Ἁ 3 ἊΝ ’, ’ 4 

ἀπολαύσεως, καθάπερ τὴν ἐν τῇ φάτνῃ κύνα μήτε 
ω ἴω “ Ἂ Ἂ 

αὐτὴν ἐσθίουσαν τῶν κριθῶν μήτε τῷ ἵππῳ πεινῶντι 
Ἁ χω 

ἐπιτρέπουσαν. καὶ προσέτι γε καὶ κατεγέλας αὐτῶν 
Ἁ 

φειδομένων καὶ φυλαττόντων καὶ τὸ καινότατον 
αὑτοὺς ξηλοτυπούντων, ἀγνοούντων δὲ ὡς κατάρατος 

ς5 7 Ἁ 9 ; ,. ς Ν 7 οἰκέτης ἢ οἰκονόμος παιδότριψ ὑπεισιὼν λαθραίως 
9 , 7 ἐμπαροινήσει τὸν κακοδαίμονα καὶ ἀνέραστον δε- 
σπότην πρὸς ἀμαυρόν τι καὶ μικρόστομον λυχνίδιον 

3 ἮΝ ΄ῪΝἮἊ 

καὶ διψαλέον θρναλλίδιον ἐπαγρυπνεῖν ἐάσας τοῖς 
. ὟΝ 3 , Ἂ 

τόκοις. πῶς οὖν οὐκ ἄδικα ταῦτα, πάλαι μὲν 
2 -" 2 ΄Ὰ “ » [οὶ ,ὔ ᾿ Ἁ 2 ,ὔ ἐκεῖνα αἰτιᾶσθαι, νῦν δὲ τῷ Τίμων. τὰ ἐναντία 
3 “" 

ἐπικαλεῖν ; 

ΠΛΟΥ͂Τ. Καὶ μὴν εἴ γε τἀληθὲς ἐξετάζοις, 
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)Ἅ “ Ὰ ἴω ἈΝ ,ὔ 

ἄμφω σοι εὔλογα δόξω ποιεῖν" τοῦ τε γὰρ Τίμωνος 
ω , κ 3 3 “ἮΝ 

τὸ πάνυ τοῦτο ἀνειμένον καὶ ἀμελὲς οὐκ εὐνοῖκον 
᾿ , 7ὔ φι 

ὡς πρὸς ἐμὲ εἰκότως ἂν δοκοίη: τοὺς τε αὖ 
, Ὰ Ἂ 3 4 ,ὔ κατάκλειστον θύραις καὶ ἐν σκότῳ φυλάττοντας, 

“ , 7 Ν Ὰ ἃ ὅπως αὐτοῖς παχύτερος γενοίμην καὶ πιμελῆς καὶ 
, 7 

ὑπέρογκος ἐπιμελουμένους, οὔτε προσαπτομένους 
3 ᾿Ὶ 5 3 Ν ΄Ὁ ͵ 4 δὲ 32 θ 7) αὐτοὺς οὔτε ἐς τὸ φῶς προάγοντας, ὡς μηδὲ ὀφθείην 

“ [ 3 Ν ς ΄ 

πρός τινος, ἀνοήτους ἐνόμιζον εἶναι καὶ ὑβριστάς, 
ἴω Ν - 

οὐδὲν ἀδικοῦντά με ὑπὸ τοσούτοις δεσμοῖς κατα- 
ὲ [4 Ἁ ΝΝ 3 “ 

σήποντας, οὐκ εἰδότας ὡς μετὰ μικρὸν ἀπίασιν 
5 Ν ΚᾺ 3 ᾽ὔ 7 "" 383 

ἄλλῳ τινὶ τῶν εὐδαιμόνων με καταλύποντες. οὔτ 
ϑ ,»- χ ΄ 2 5 οὖν ἐκείνους οὔτε τοὺς πώνυ προχείρους εἰς ἐμὲ 

’ 3 ἊΝ 3 Χ 7 [χὰ 27 ’ 3 τούτους ἐπαινῶ, ἀλλὰ τούς, ὅπερ ἀριστὸν ἐστι, 
3 3 “ ἊΝ ΄ ὃ ᾿ 7 2 μέτρον ἐπιθήσοντας τῷ πράγματι καὶ μήτε ἀφεξο- 

7 7 7 Ν ͵ 

μένους τὸ παράπαν μήτε προησομένους τὸ ὅλον. 
Ἂ “- Ν ἴω ΄' σκόπει γάρ, ὦ Ζεῦ, πρὸς τοῦ Διός, εἴ τις νόμῳ 

γήμας γυναῖκα νέαν καὶ καλὴν ἔπειτα μήτε φυλάτ- 
"“" Ν 3 

τοι μήτε ζηλοτυποῖ τὸ παράπαν, ἀφιεὶς καὶ βαδίζειν 
4 Ἃ 322 72 Χά Ν 2. Ὁ 7] Ν “ ἔνθα ἂν ἐθέλοι νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν καὶ ξυνεῖναι 

Ἂ 7 “Ἂ Χ 9 Ν 3 7 

τοῖς βουλομένοις, μᾶλλον δὲ αὐτὸς ἀπάγοι μοιχευ- 
,ὔ Χ ’ Ν θησομένην ἀνοίγων τὰς θύρας καὶ μαστροπεύων καὶ 

7 9 Ὰ ὃς ς “ ς ἴω “Ὁ 

πάντας ἐπ᾽ αὐτὴν καλῶν, ἄρα ὁ τοιοῦτος ἐρᾶν 
δό Ψ 3 ΄ 53 ο [ο ,ὔ ΕΝ 

ὀξειεν ἄν; οὐ σύ γε, ὦ Ζεῦ, τοῦτο φαίης ἂν 
’ὔ 2 7 , 3 . ἐρασθεὶς πολλάκις. εἰ δέ τις ἔμπαλιν ἐλευθέραν 

ΜᾺ ᾿ “ “ 

γυναῖκα εἰς τὴν οἰκίαν νόμῳ παραλαβὼν ἐπ᾽ ἀρότῳ 
7 ’, ς Ἁ “ Ν 

παίδων͵ γνησίων ὁ δὲ μήτε αὐτὸς προσάπτοιτο 
5 “4 Ν οὶ 7 7 δ ,ὔ 

ἀκμαίας καὶ καλῆς παρθένου μήτε ἄλλῳ προσβλέ- 
4 

πεῖν ἐπιτρέποι, ἄγονον δὲ καὶ στεῖραν κατακλείσας 
,΄ Ν “ » »“ ΄ Ν οὶ Ἃ 

παρθενεύοι, καὶ ταῦτα ἐρᾷν φάσκων καὶ δῆλος ὧν 
3 χ. Ἃ 7 . ΧΝ “ Ν 

ἀπὸ τῆς χρόας καὶ τῆς σαρκὸς ἐκτετηκυίας καὶ 

10 

17 
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ΝᾺ 9 ῪΝε ς ΔΝ ἃ φ ξὰ 

τῶν ὀφθαλμῶν ὑποδεδυκότων, ἔσθ᾽ ὅπως ὁ τοιοῦτος 
3 ἣ ἊΝ , » δὲ ὃ Ν θ ᾿ 

οὐ παραπαίειν δόξειεν ἄν, δέον παιδοποιεῖσθαι καὶ 
“ 

ἀπολαύειν τοῦ γάμου, καταμαραίνων εὐπρόσωπον 
7" ,ὔ 

οὕτω καὶ ἐπέραστον κόρην καθάπερ ἱέρειαν τῇ 
7 Ν ἢ Ν “ 7] ΨᾺ 

Θεσμοφόρῳ τρέφων διὰ παντὸς τοῦ βίου ; ταῦτα 
Ν Ἂ Χ “4 καὶ αὐτὸς ἀγανακτῶ πρὸς ἐνίων μὲν ἀτίμως λακτι- 

“ ᾿Ν “ Ν 2 7 ς ) 

ζόμενος καὶ λαφυσσόμενος καὶ ἐξαντλούμενος, ὑπ 
, , ΄ 

ἐνίων δὲ ὥσπερ στιγματίας δραπέτης πεπεδη- 
,7) μένος. 

ὔ 3 “ 3 ἊὉ Υ͂ 

ΖΕΥ͂Σ. Τί οὖν ἀγανακτεῖς κατ᾽ αὐτῶν ; διδόασι 
Ν 2 ν Ν , ς Χ χὰ ξ γὰρ ἄμφω καλὴν τὴν δίκην, οἱ μὲν ὥσπερ ὁ 

«- “ 

Τάνταλος ἄποτοι καὶ ἄγευστοι καὶ ξηροὶ τὸ στόμα, 
“ ς 

ἐπικεχηνότες μόνον τῷ χρυσίῳ, οἱ δὲ καθάπερ ὁ ' 
Φινεὺς ἀπὸ τῆς φάρυγγος τὴν τροφὴν ὑπὸ τῶν 

“Αρπυιῶν ἀφαιρούμενοι. . ἀλλ᾽ ἄπιθε ἤδη σωφρο- 
νεστέρῷῳ παρὰ πολὺ τῷ Τίμωνι ἐντευξόμενος. 

ΠΛΟΥ͂Τ. ᾿Εκεῖνος γάρ ποτε παύσεται ὥσπερ 

ἐκ κοφίνου τετρυπημένου, πρὶν ὅλως εἰσρυῆναί με, 
κατὰ σπουδὴν ἐξαντλῶν, φθάσαν βουλόμενος τὴν 

59 ,ὕ ν ς ,΄, 3 Ν 3 7 2. ἡ 
ΕΠΤυρροΉΏνΨ, μῆ υπερᾶντλος ΕσΊΓΕσ ΟΨ ἐπικλύσω αὑτοῦ : 

ὥστε ἐς τὸν τῶν Ζαναΐδων πίθον ὑδροφορήσειν μοι 
δοκῶ καὶ μάτην ἐπαντλήσειν, τοῦ κύτους μὴ 

στέγοντος, ἀλλὰ πρὶν εἰσρυῆναι, σχεδὸν ἐκχυθησο- 
μένου τοῦ ἐπιρρέοντος" οὕτως εὐρύτερον τὸ πρὸς 
τὴν ἔκχυσιν κεχηνὸς τοῦ πίθου καὶ ἀκώλυτος ἡ 
ἔξοδος. ΕΝ 

ΖΕΥ͂Σ. Οὐκοῦν ἢν μὴ ἐμφράξηται τὸ κεχηνὸς 

τοῦτο καὶ ἐς τὸ ἅπαξ ἀναπεπταμένον, ἐκχυθέντος 

ἐν βραχεῖ σου ῥᾳδίως εὑρήσει τὴν διφθέραν αὖθις 

καὶ τὴν δίκελλαν ἐν τῇ τρυγὶ τοῦ πίθου. ἀλλ᾽ 

σι 
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5» 5 Ν ’ : ς5 .Ἧ Ν 7 
ἄπιτε ἤδη καὶ πλουτίζετε αὐτόν! σὺ δὲ μέμνησο, 

ε »ν 3 Ἁ Ν ς Ἂᾳ 3 Ἁ 7 

ὦ “Ερμῆ, ἐπανιὼν πρὸς ἡμᾶς ἄγειν τοὺς Κύκλωπας 

ἐκ τῆς Αἴτνης, ὅπως τὸν κεραυνὸν ἀκονήσαντες 
7 οὶ 

ἐπισκευάσωσιν" ὡς ἤδη γε τεθηγμένου αὐτοῦ δεησό- 

μεθα. 
ΕΡΜ. Προἴΐωμεν, ὦ Πλοῦτε. τί τοῦτο ; ὑπο- 

Αι ἤ 

σκάζεις ; ἐλελήθεις με, ὦ γεννάδα, οὐ τυφλὸς μόνον, 
ῇὔ 

ἀλλὰ καὶ χωλὸς ὦν. 
[ο ΟΥ̓ ΜᾺ { 

ΠΛΟΥ͂Τ. Οὐκ ἀεὶ τοῦτο, ὦ “Ερμῆ, ἀλλ᾽ ὁπόταν 
ΈΨῃΕΝ, , ΝΠ ΈΕΞΕΕΕΝ ἣ » 3.90.9 

μὲν ἀπίω παρά τινα πεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ Ζιός, οὐκ οἷδ 
ὅπως βραδύς εἰμι καὶ χωλὸς ἀμφοτέροις, ὡς μόλις 

“ Ν ᾽ [οἱ 

τελεῖν ἐπὶ τὸ τέρμα, προγηράσαντος ἐνίοτε τοῦ 
7 ε “ 5» ’ θ δέ Ν 

περιμένοντος, ὁπόταν δὲ ἀπαλλάττεσθαι δέῃ, πτηνὸν 
9 Ἁ [οὶ 3 “ 3 ᾽ Ψ ἴων δ) ὄψει, πολὺ τῶν ὀνείρων ὠκύτερον: ἅμα γοῦν ἔπεσεν 
ς Ψ 5 Ν 5 5 ’ , 
ἡ ὕσπληγξ, κἀγὼ ἤδη ἀνακηρύττομαι νενικηκώς, 

Ν ,ὔ 

ὑπερπηδήσας τὸ στάδιον οὐδὲ ἰδόντων ἐνίοτε τῶν 
θεατῶν. ΝΞ 

»“" ἴω . ’ 

ΕΡΙΜ. Οὐκ ἀληθῆ ταῦτα φής" ἐγώ γέ τοι 
2 ας ,ὔ 

πολλοὺς ἂν εἰπεῖν ἔχοιμί σοι χθὲς μὲν οὐδὲ ὀβολόν, 
[2 ὔ ῇ 3 ,, 3 Ἁ 7 

ὥὧστε πρίασθαι βρόχον, ἐσχηκότας, ἄφνω δὲ τήμε- 
’ Ἁ “" 93 Ἁ Ἂ ,. ἢ 

ρον πλουσίους καὶ πολυτελεῖς ἐπὶ λευκοῦ ζέύγους 
3 ’ἤ Φ 350ῸΝ , ς »᾿ ᾽ 

ἐξελαύνοντας, οἷς οὐδὲ κανθήλιος ὑπῆρξε πώποτε. 
, “- : 

καὶ ὥμους πορφυροῖ καὶ χρυσόχειρες περιέρχονται 
᾽’ὔ 3 

οὐδ᾽ αὐτοὶ πιστεύοντες, οἶμαι, ὅτε μὴ ὄναρ πλου- 

τοῦσιν. 
ιἃὦ “9 Ὁ κ΄. 

ΠΛΟΥ͂Τ. Ἕ τεροῖον τοῦτ᾽ ἐστίν, ὦ “Ἑρμῆ, καὶ 
3 Ἁ “ 3 »“ Ν 7] , 3 Ν 4 ᾽ 

οὐχὶ τοῖς ἐμαυτοῦ ποσὶ βαδίξζω τότε, οὐδὲ ὁ Ζεύς, 

ἀλλ᾿ ὁ Πλούτων ἀποστέλλει με παρ᾽ αὐτοὺς ἅτε 
᾿ “ Ἁ ὔ Ἁ 3 Ἁ 3 ἴω 

πλουτοδότης καὶ μεγαλόδωρος καὶ αὐτὸς ὦν" δηλοῖ 
“᾿ ὩΣ: “ ἃ “ “᾿ 

3. γοῦν καὶ τῷ ὀνόματι. ἐπειδὰν τοίνυν μετοικισθῆναι 

20 

21 



22 

20 

-23} ΤΙΜΩ͂Ν. 43 

δέ 3 δ »,ὔ ἃ Ψ 9 δέλ 3 ἔῃ μὲ παρ᾽ ἑτέρου πρὸς ἕτερον, ἐς δέλτον ἐμβα- 
’, ἃ 7 9 “ Ν λόντες με καὶ κατασημηνάμενοι ἐπιμελῶς, φορηδὸν 

3 . 7 «ς Ν 

ἀράμενοι μετακομίζουσι" καὶ ὁ μὲν νεκρὸς ἐν 
“ 323. ἡ σκοτεινῷ που τῆς οἰκίας πρόκειται ὑπὲρ τὰ γόνατα 

-» 54’ ᾿ γ᾿ ΝΝ 
παλαιᾷ τῳ ὀθόνῃ σκεπόμενος, περιμάχητος ταῖς 
γαλαῖς, ἐμὲ δὲ οἱ ἐπελπίσαντες ἐν τῇ ἀγορᾷ 

7 ᾿ ’ περιμένουσι κεχηνότες ὥσπερ τὴν χελιδόνα προσ- 
’ : Ἁ πετομένην τετριγότες οἱ νεοττοί. ἐπειδὰν δὲ τὸ 

σημεῖον ἀφαιρεθῇ καὶ τὸ λίνον ἐντμηθῇ καὶ ἡ δέλντος 
[4] [4] ’ 

ἀνοιχθῇ καὶ ἀνακηρυχθῇ μου ὁ καινὸς δεσπότης 
ἤτοι συγγενής τις ἢ κόλαξ ἢ καταπύγων οἰκέτης 

ζω “ Ἁ ὲ ἐκ παιδικῶν τίμιος, ὑπεξυρημένος ἔτι τὴν γνάθον, 
3 Ἁ Ρ ἃ ἰϑῃ “ὃ έν ἃ Πὸ 

ἀντὶ ποικίλων καὶ παντοδαπῶν ἡδονῶν, ἃς ἤδη 
; Ρ ᾿ς ϊ φ 
ἔξωρος ὧν ὑπηρέτησεν αὐτῷ, μέγα τὸ μίσθωμα ὁ 

΄ι ΄ιὦ Ἃ 
γενναῖος ἀπολαβών, ἐκεῖνος μέν, ὅστις ἂν ἢ ποτε, 
ε 7 Ὲ 9. Δ 7 ἴα ’ 5 Ν “Ὁ ἁρπασάμενός με αὐτῇ δέλτῳ θεῖ φέρων ἀντὶ τοῦ 

᾿ ΕΝ ΒΡ. ϑ - “ 

τέως Πύρρίου ἢ Δῥόμωνος ἢ Τιβίον Μεγακλῆς 
᾿ ᾿ ἤ ᾽ὔ Ἁ ἢ Μεγάβυζος ἢ Πρώταρχος μετονομασθείς, τοὺς 

[4 

μάτην κεχηνότας ἐκείνους εἰς ἀλλήλους ἀποβλεέ- 
Ν 3 θὲ 3 ν ͵ θ ΐ 

ποντας καταλιπὼν ἄληθες ἄγοντας τὸ πένθος, οἷος 
: ε 3 “ “, ᾿ 7 αὐτοὺς ὁ θύννος ἐκ μυχοῦ τῆς σαγήνης διέφυγεν 

9 3 4 νΝ , 7 ς Ν ) Ἁ οὐκ ὀλίγον τὸ δέλεαρ καταπιών. ὁ δὲ ἐμπεσὼν 
}0θ “ 3 3 Ἁ 3 ’ ᾿ “ὃ ᾿ 3 θ ἀθρόως εἰς ἐμὲ ἀπειρόκαλος καὶ παχύδερμος ἀνθρω- 

» 

πος, ἔτι τὴν πέδην πεφρικὼς καὶ εἰ παριὼν ἄλλως 
μαστίξειέ τις ὀρθὸν ἐφιστὰς τὸ οὖς καὶ τὸν μυλῶνα, 

. 
ἜΣ 

ὥσπερ τὸ ἀνάκτορον͵ προσκυνῶν; οὐκέτι ᾧφορητος 
3 Ἄ ᾽ὔ ἐστι τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἀλλὰ τούς τε ἐλευθέρους 
ς “ Ἁ Ν ς ά “Ὁ 2 « ὑβρίζει καὶ τοὺς ομοδούλους μαστιγοῖ ἀποπείρω- 

Ἂ -» ἢ Ἃ Ἃ μενος εἰ καὶ αὐτῷ τὰ τοιαῦτα ἔξεστιν, ἄχρι ἂν ἢ 
9 7 

ἐς πορνίδιόν τι ἐμπεσὼν ἢ ἱπποτροφίας ἐπιθυμήσας 
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δ Ἃ ᾿ς Χ ς Ν 3 7 Ἁ 3 

ἢ κόλαξι παραδοὺς εαυτὸοὸν ὀμνυουσιν, ἢ μὴν εὑὕμορ- 

φύτερον μὲν Νιρέως εἶναι αὑτὸν, εὐγενέστερον δὲ τοῦ 
Κέκροπος ἢ Κόδρου, συνετώτερον δὲ τοῦ. Οδυσσέως ροπος ἢ Κόδρ : 

᾽ὔ Ν ΄ “ ς , 9 

πλουσιώτερον δὲ συνάμα Κροίσων ἑκκαίδεκα, ἐν 
2 ᾿ Ὁ , 3 2 ΄ Ἀ 9 5 ἡ 3 
ἀκαρεῖ τοῦ χρόνου ἄθλιος ἐκχέῃ τὰ κατ᾽ ὀλίγον ἐκ 

πολλῶν ἐπιορκιῶν καὶ ἁρπαγῶν καὶ πανουργιῶν 
συνειλεγμένα. 

ΕΡΜ. Αὐτά που σχεδὸν φὴς τὰ γινόμενα" 24 
ὁπόταν δ᾽ οὖν αὐτόπους .βαδίζης, πῶς οὕτω τυφλὸς 
Ἂ ε, Ν Ὺ) Ἂ κα , 5,7} ἃ ὧν εὑρίσκεις τὴν ὁδὸν ; ἢ πῶς διαγινώσκεις ἐφ᾽ οὗς 
ἄν σε ὁ Ζεὺς ἀποστείλῃ κρίνας εἶναι τοῦ πλουτεῖν 
ἀξίους ; 

ΠΛΟΥ͂Τ. Οἴει γὰρ εὑρίσκειν με οἵτινές εἰσι ;. μ 
Ἁ Ν , 3 7 3 Ὰ Εν 3 ,ὕ μὰ τὸν 4“ία οὐ πάνυ" οὐ γὰρ ἂν ᾿Αριστείδην κατα- 

λιπὼν “Ἱππονίκῳ καὶ Καλλίᾳ προσήειν καὶ πολλοῖς 
ἄλλοις ᾿Αθηναίων οὐδε ὀβολοῦ ἀξίοις. 

ΕΡΜ. Πλὴν ἀλλὰ τί πράττεις καταπεμφθείς ; 
ΠΛΟΥ͂Τ. "άνω καὶ κάτω πλανῶμαι περινοστῶν, 

3 δ , ΟΣ 7 ς Ψ Ἃ ΟΝ 
ἄχρι ἂν λάθω τινὶ ἐμπεσών" ὁ δέ, ὅστις ἂν πρῶτος 
μοι περιτύχῃ, ἀπαγαγὼν [παρ᾿ αὑτὸν] ἔχει, σὲ, 

δ ς [οὶ 2.»ϑὃΘ ΘΝ ᾺἊ κ ΄ τὸν ᾿Ερμῆν ἐπὶ τῷ παραλόγῳ τοῦ κέρδους προσ- 

κυνῶν. ᾿ 
οὶ 4 ,ὔ 

ΕΡΜ. Οὐκοῦν ἐξηπάτηται ὁ Ζεὺς οἰόμενός σε 25 μ 7) 
Ἃ Ν 3 [4] ἴον ΄ Φ «Ἃ 3 κατὰ τὸ αὐτῷ δοκοῦν πλουτίζειν ὅσους ἂν οἴηται 

τοῦ πλουτεῖν ἀξίους ; 
ΠΛΟΥ͂Τ. Καὶ μάλα δικαίως, ὦγαθέ, ὅς γε 

Χ » 0. Χ » 3 ΄ Ξ ,’ τυφλὸν ὄντα εἰδὼς ἔπεμπεν ἀναξητήσοντα δυσεύ- 
Φφ “ λ ν ,͵᾿Σ » 3 

ρετον οὕτω χρῆμα καὶ πρὸ πολλοῦ ἐκλελούπος ἐκ 

τοῦ βίου, ὅπερ οὐδ᾽ ὁ Δυγκεὺς ἂν ἐξεύροι ῥᾳδίως ρ 7 ΩΣ αν ᾿ 
ἀμαυρὸν οὕτω καὶ μικρὸν ὄν. τουγαροῦν ἅτε τῶν 



26 

27 

νΝ 3 “ 5. 7 9 ἴων ᾿ 7 
μὲν ἀγαθῶν ὀλίγων ὄντων, πονηρῶν δὲ πλείστων 

ΡῈ ν “. ,ὔ Ἃ 

ἐν ταῖς πόλεσι τὸ πᾶν ἐπεχόντων, ῥᾷον ἐς τοὺς 
τοιούτους ἐμπίπτω περιιὼν καὶ σαγηνεύομαι πρὸς 
αὐτῶν. 

5 “ Ν “! 7 
ΕΡΜ. ΕἘΕἰτα πῶς, ἐπειδὰν καταλίπῃς αὐτούς, 

ς “ ᾽ὔ » 20.Ν ν ς 7 

ῥᾳδίως φεύγεις οὐκ εἰδὼς τὴν ὁδὸν ; 
Ἁ ἤ 

ΠΛΟΥ͂Τ. ᾿Οξυδερκὴς τότε πὼς καὶ ἀρτίύπους 
Ν “ Ν Ν [οὶ »“ γίνομαι πρὸς μόνον τὸν καιρὸν τῆς φυγῆς. 

ΕΡΜ. Ἔτι δή μοι καὶ τοῦτο. ἀπόκριναι, πῶς 
Ν » Σ 2 Ν 7 ᾿ς Ν Ὰ τυφλὸς ὦν, εἰρήσεται γάρ, καὶ προσέτι ὠχρὸς καὶ 

βαρὺς ἐκ τοῖν σκελοῖν τοσούτους ἐραστὰς ἔχεις, 

ὥστε πάντας ἀποβλέπειν εἰς σέ, καὶ τυχόντας μὲν 
3 “ 5 2 Ἁ 3 ͵ 3 9 7 

εὐδαιμονεῖν οἴεσθαι, εἰ δὲ ἀποτύχοιεν, οὐκ ἀνέχεσθαι 
ω 5 [ο᾽ 3 Ι͂ Ἂ 

ζῶντας ; οἶδα γοῦν τινας οὐκ ὀλίγους αὐτῶν οὕτω 
έ 5 Ὁ Ν 2 “ 

σου δυσέρωτας ὄντας, ὥστε καὶ ἐς βαθυκήτεα 
͵7 “-“ 

πόντον φέροντες ἔρριψαν αὑτοὺς καὶ πετρῶν κατ᾽ 
3 ᾽ ς ἌᾺ ,ὔ 4 Χ “Ἢ [γέ ᾿ ἠλιβάτων ὑπερορᾶσθαι νομίζοντες ὑπὸ σοῦ, ὅτιπερ 

1ο 

οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἑώρας αὐτούς. πλὴν ἀλλὰ καὶ 
Ἁ ἊΝ 3 30. Ὁ ς “ 3) 4 σὺ ἂν εὖ οἷδ᾽ ὅτι ομολογήσειας, εἴ τι ἕξυνίης 

; ᾿ Α ΄ 
σαυτοῦ, κορυβαντιᾶν αὐτοὺς ἐρωμένῳ τοιούτῳ ἐπι- 

μεμηνότας. | 
ΠΛΟΥ͂Τ. Οἴει γὰρ τοιοῦτον, οἷός εἰμι, ὁρᾶσθαι 

3 »-“ ν ἋἊ Ν Ἃ [τὰ 37 7 

αὐτοῖς, χωλὸν ἢ τυφλὸν ἢ ὅσα ἄλλα μοι πρὸσ- 

εστιν ; 

ΕΡΙΜ. ᾿Αλλὰ πῶς, ὦ Πλοῦτε, εἰ μὴ τυφλοὶ καὶ 

αὐτοὶ πάντες εἰσίν ; 

ΠΛΟΥ͂Τ. Οὐ τυφλοί, ὦ ἄριστε, ἀλλ᾽ ἡ ἄγνοια 
Ν᾿ ς Ὁ» “ Ὁ , ἡ , 

Καὶ ἢ ΑΊΩΤΉ,. αὐπτέὲρ νυν κατέχουσι τΙζῶὰ ἽΓΑανΡνΤΟ; 

3 7 9 7 δ) Ν Ν 3 “ ς 

ἐπισκιάζουσιν αὐτους " ΕετΤί δὲ Καΐύ αὕτος, ος 

Ἁ 7 ῇ »᾿ὕ 

μὴ παντώπασιν ἄμορφος εἴην, προσωπεῖον τί 
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46 ΑΟΥΚΙΑΝΟΥ [27 

4 Ἁ ἤ 

ἐρασμιώτατον περιθέμενος, διάχρυσον καὶ λιθοκόλ- 
“Ὁ ς Ἁ 

λητον, καὶ ποικίλα ἐνδὺς ἐντυγχάνω αὐτοῖς" οἱ δὲ 
᾽ ς᾽» ω Ἁ 

αὐτοπρόσωπον οἰόμενοι ὁρᾶν τὸ κάλλος ἐρῶσι καὶ 
͵ ἕ ᾿ 3 κι 

ἀπόλλυνται μὴ τυγχάνοντες. ὡς εἴ γέ τις αὐτοῖς 
Ψ 3 ΄ 3 7 ᾽ὔ Ἂ ς ὅλον ἀπογυμνώσας ἐπέδειξέ με, δῆλον ὡς κατε- 

᾿ Κ δ γ - 

γίνωσκον ἂν αὑτῶν ἀμβλυώττοντες τὰ τηλικαῦτα 

καὶ ἐρῶντες ἀνεράστων καὶ ἀμόρφων πραγμάτων. 

ΕΡΙΜ. Τί οὖν ὅτι καὶ ἐν αὐτῷ ἤδη τῷ πλουτεῖν 
λ - 7, » 

γενόμενοι καὶ τὸ προσωπεῖον αὐτοὶ περιθέμενοι ἔτι 
“ ῪΜ' 7 ἊᾺ 

ἐξαπατῶνται, καὶ ἤν τις ἀφαιρῆται αὐτούς, θᾶττον 
δ) “ 7 ἂν τὴν κεφαλὴν ἢ τὸ προσωπεῖον πρόοιντο ; οὐ 

Χ ΄“- 7 ’ γὰρ δὴ καὶ τότε ἀγνοεῖν εἰκὸς αὐτούς, ὡς ἐπίχριστος 
ς 3 ΄ 2 , μι Χ 7 ξς᾿ »» ἡ εὐμορφία ἐστίν, ἔνδοθεν τὰ πάντα ορῶντας. 

3 “ " ͵ 
ΠΛΟΥ͂Τ. Οὐκ ὀλίγα, ὦ “Ἑρμῆ, καὶ πρὸς τοῦτο 

μοι συναγωνίζεται. 

ΊΕΡΜ. Τὰ ποῖα; 
ἃ “Ἢ ΠΛΟΥ͂Τ. ᾿Ἐπειδάν τις ἐντυχὼν τὸ πρῶτον ἀνα- 

7 πετάσας τὴν θύραν ἐσδέχηταί με, συματαρεισέρχεται 
, 4 ἮΝ Ἁ ς ἴον Ν « 3 Ν ς μετ᾽ ἐμοῦ λαθὼν ὁ τῦφος καὶ ἡ ἄνοια καὶ ἡ μεγα- 

, λαυχία καὶ μαλακία καὶ ὕβρις καὶ ἀπάτη καὶ ἄλλ᾽ 
3 7] 4 Ν Ἁ ’ ς ,ὔ Ἁ 

ἄττα μυρία: ὑπὸ δὴ τούτων ἁπάντων καταληφθεὶς 
ἣ ν , ν» ΝΣ Ζ τὴν ψυχὴν θαυμάζει τε τὰ οὐ θαυμαστὰ καὶ ὀρέγεται 
“. Ἦν, Ν ’ ΄“ 

τῶν φευκτῶν κἀμὲ τὸν πάντων ἐκείνων πατέρα τῶν 
ἴω “ ’ἤ 

εἰσεληλυθότων κακῶν τέθηπε δορυφορούμενον ὑπ᾽ 
-“ 7 αὐτῶν, καὶ πάντα πρότερον πάθοι ἂν ἢ ἐμὲ προέσθαι 

ὑπομείνειεν ἄν. 
-“) 3 ᾿ 9 7 Ἂ Ἂ 

ΕΡΙΜ. “ὥς λεῖος εἶ καὶ ὀλισθηρὸς, ὦ Πλοῦτε, 
Ἁ έ Ν “ 3 " ᾽᾿ ᾿ 3 καὶ δυσκάτοχος καὶ διαφευκτικός, οὐδεμίαν ἀντιλα- 

᾿ ἤ 7 » », Φ ε».» 
βὴν παρεχόμενος βεβαίαν, ἀλλ᾿ ὥσπερ αἱ ἐγχέλεις 
Ἃ ΦῪ ν Ἁ ἰῶν ὃ 7 ὃ ᾽ὔ 3 δ᾽ ἢ οἱ ὄφεις διὰ τῶν δακτύλων δραπετεύεις οὐκ οἱ 

2ὃ 

29 
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“ 3 » 3 γ Ξ Υ 

ὅπως" ἡ Πενία δ᾽ ἔμπαλιν ἰξώδης τε καὶ εὐλαβὴς 
μ “ 

καὶ μυρία τὰ ἄγκιστρα ἐκπεφυκότα ἐξ ἅπαντος τοῦ 
΄ " ς ΄ 3 ᾿ 2 

σώματος ἔχουσα, ὡς πλησιάσαντας εὐθὺς ἔχεσθαι 

καὶ μὴ ἔχειν ῥᾳδίως ἀπολυθῆναι. ἀλλὰ μεταξὺ 
φλυαροῦντας ἡμᾶς πρᾶγμα ἤδη οὐ μικρὸν διέλαθε. 

ΠΛΟΥ͂Τ. Τὸ ποῖον ; 

ΕΡΜ. “Οτι τὸν Θησαυρὸν οὐκ ἐπηγαγόμεθα, 
οὗπερ ἔδει μάλιστα. 
ΠΛΟΥ͂Τ. Θάρρει τούτου γε ἕνεκα' ἐν τῇ γῇ 

αὐτὸν ἀεὶ καταλείπων ἀνέρχομαι πρὸς ὑμᾶς ἐπι- το 
σκήψας ἔνδον μένειν ἐπικλεισάμενον τὴν θύραν, 

ἀνοίγειν δὲ μηδενί, ἣν μὴ ἀκούσῃ ἐμοῦ βοή- 

σαντος. 
ΕΡΙΜ. Οὐκοῦν ἐπιβαίνωμεν ἤδη τῆς ᾿Αττικῆς" 

καί μοι ἕπου ἐχόμενος τῆς χλαμύδος, ἄχρε ἂν πρὸς ι- 
τὴν ἐσχατιὰν ἀφίκωμαι. : 

ΠΛΟΥ͂Τ. Εὖ ποιεῖς, ὦ “Ἑρμῆ, χειραγωγῶν'᾽ 

ἐπεὶ ἤν γε ἀπολίπῃης με, Ὑπερβόλῳ τάχα ἢ Κλέωνι 
ἐμπεσοῦμαι περινοστῶν. ἀλλὰ τίς ὁ ψόφος οὗτός 

ἐστι καθάπερ σιδήρου πρὸς λίθον ; 20 
ΕΡΜ. Ὃ Τίμων οὑτοσὶ σκάπτει πλησίον ΠῚ 

καὶ ὑπόλιθον γήδιον. παπαῖ, καὶ ἡ Πενία πάρεστι 

καὶ ὁ Πόνος ἐκεῖνος, ἡ Καρτερία τε καὶ ἡ Σοφία 
καὶ ἡ ᾿Ανδρεία καὶ ὁ τοιοῦτος ὄχλος τῶν ὑπὸ τῷ 
Διμῷ ταττομένων ἁπάντων, πολὺ ἀμείνους τῶν σῶν 5:5 
δορυφόρων. 
ΠΛΟΥ͂Τ. Τί οὖν οὐκ ἀπαλλαττόμεθα, ὦ “Ἐρμῆ, 

τὴν ταχίστην ; ; οὗ γὰρ ἄν τι ἡμεῖς δράσαιμεν 
ἀξιόλογον πρὸς ἄνδρα ὑπὸ τηλικούτου στρατοπέδου 
περιεσχημένον. 30 



1ο 

15 

20 

25 

48 ΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ [31 

ΕΡΜ. "ἄλλως ἔδοξε τῷ Διί: μὴ ἀποδειλιῶμεν 

οὗν. 
ἴω “ Ω 3 ͵ 

ΠΕΝ. [Ποῖ τοῦτον ἀπάγεις, ὦ ᾿Αργειφόντα, 

χειραγωγῶν ; 
7 

ΕΡΜ. Ἐπὶ τουτονὶ τὸν Τίμωνα ἐπέμφθημεν 

ὑπὸ τοῦ Διός. ᾿ 

ΠΕΝ. Νῦν ὁ Πλοῦτος ἐπὶ Τίμωνα, ὁπότε αὐτὸν 
3 ᾿ ν 57 ς νΝ “ “᾿ τ ΨΙ ἐγὼ κακῶς ἔχοντα ὑπὸ τῆς Τρυφῆς παραλαβοῦσα, 

Ν “ ἰφ 7 Ἁ [ἢ “ 

τουτοισὶ παραδοῦσα, τῇ Σοφίᾳ καὶ τῷ ΠΠόνῳ, 
“" 3 λ ΙΓ 3 Υ͂ “Φ γενναῖον ἄνδρα καὶ πολλοῦ ἄξιον ἀπέδειξα ; οὕτως 

» » ᾿ .- οἷ ςε ΄, ΝΟΣ ; ἄρα εὐκαταφρόνητος ὑμῖν ἡ Πενία δοκῶ καὶ εὐαδί- 

κητος, ὥσθ᾽ ὃ μόνον κτῆμα εἶχον ἀφαιρείσθαΐ με, 
5. Ἂς Ν 3 » 2 Ζ΄ σ » Ω Ξ ἀκριβῶς πρὸς ἀρετὴν ἐξειργασμένον, ἵν αὖθις ὁ 
Πλοῦτος παραλαβὼν αὐτὸν Ὕβρει καὶ Τύφῳ ἐγχει- 

ρίσας͵ ὅμοιον τῷ πάλαι, μαλθακὸν καὶ ἀγεννῆ καὶ 
3 ᾽ὔ 9 ’ὔ 3 “Ὁ 7ὔ 3 Α [ΦᾺ 3 

ἀνόητον ἀποφήνας ἀποδῴ πάλιν ἐμοὶ ῥάκος ἤδη 

γεγενημένον ; 
ΕΡΙΜΜ. "Εδοξε ταῦτα, ὦ Πενία, τῷ Διί. 

ΠΕΝ. ᾿Απέρχομαι: καὶ ὑμεῖς δέ, ὦ Πόνε καὶ 
Σοφία καὶ οἱ λοιποί, ἀκολουθεῖτέ μοι. οὗτος δὲ 

’’ 5) “ Ψ' 3 7 3 Ἁ 

τάχα εἴσεται, οἷαν με οὖσαν ἀπολείψει, ἀγαθὴν 
συνεργὸν καὶ διδάσκαλον τῶν ἀρίστων, ἣἧ συνὼν 

ὑγιεινὸς μὲν τὸ σῶμα, ἐρρωμένος δὲ τὴν γνώμην 

διετέλεσεν, ἀνδρὸς βίον ζῶν καὶ πρὸς αὑτὸν ἀπο- 
’ Ν λ Ν Ν Ν ἴω Φ βλέπων, τὰ δὲ περιττὰ καὶ πολλὰ ταῦτα, ὥσπερ 

ἐστίν, ἀλλότρια ὑπολαμβάνων. 

ΕΡΜ. ᾿Απέρχονται' ἡμεῖς δὲ προσίωμεν αὐτῷ. 
ΤΙΜ. Τίνες ἐστέ, ὦ κατάρατοι ; ἢ τί βουλόμενοι 
“ Ψ 2 3 ΄ Ν 3 “ δεῦρο ἥκετε ἄνδρα ἐργάτην καὶ μισθοφόρον ἐνοχλή- 

3 2 3 7 3, ἃ ’ὔ 

3. σοντες ; ἂλλ οὐ χαίροντες ἅπιτε μιαροὶ πάντες 
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» 5.ν Ἀ ς ΄Ὰ 2. ,ὔ ΄ “ 
ὄντες" ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς αὐτίκα μάλα βάλλων ταῖς 

βώλοις καὶ τοῖς λίθοις συντρίψω. 
ΕΡΙΜ. [᾿'ΜΜηδαμῶς, ὦ Τίμων, μὴ βάλῃς" οὐ γὰρ 

ἀνθρώπους ὄντας βαλεῖς, ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ᾿“Ερμῆς εἰμι, 
οὑτοσὶ δὲ ὁ Πλοῦτος" ἔπεμψε δὲ ὁ Ζεὺς ἐπακούσας 

ὧν 3 “ Ψ 9 Ἂ 7 ’ Ἁ 3 τῶν εὐχῶν. ὥστε ἀγαθῇ τύχῃ δέχου τὸν ὄλβον 
ἀποστὰς τῶν πόνων. 

ΤΙΜ. Καὶ ὑμεῖς οἰμώξεσθε ἤδη καίτοι θεοὶ ὄντες, 
ὥς φατε πάντας γὰρ ἅμα καὶ ἀνθρώπους καὶ θεοὺς 
μισῶ, τουτονὶ δὲ τὸν τυφλόν, ὅστις ἂν ἢ, καὶ 
ἐπιτρέψειν μοι δοκῶ τῇ δικέλλῃ. 

ΠΛΟΥ͂Τ. ᾿Απίωμεν, ὦ “Ἑρμῆ, πρὸς τοῦ Διός, 
μελαγχολᾶν γὰρ ὁ ἄνθρωπος οὐ μετρίως μοι δοκεῖ, 

7 Ν 3 7] 4 

μή τι κακὸν ἀπέλθω προσλαβών. 

ΕΡΜ. Μηδὲν σκαιόν, ὦ Τίμων, ἀλλὰ τὸ πάνυ 

τοῦτο ἄγριον καὶ τραχὺ καταβαλὼν προτείνας τὼ 

χεῖρε λάμβανε τὴν ἀγαθὴν τύχην καὶ πλούτει πάλιν. 

καὶ ἴσθι ᾿Αθηναίων τὰ πρῶτα καὶ ὑπερόρα τῶν 
ἀχαρίστων ἐκείνων μόνος αὐτὸς εὐδαιμονών. 

ΤΙΜ. Οὐδὲν ὑμῶν δέομαι" μὴ ἐνοχλεῖτέ μοι. 

ἱκανὸς ἐμοὶ πλοῦτος ἡ δίκελλα: τὰ δ᾽ ἄλλα εὐδαι- 
μονέστατός εἶμι, μηδενός μοι πλησιάζοντος. 

ΕΡΜ. Οὕτως, ὦ τάν, ἀπανθρώπως ; 

τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε; 

καὶ μὴν εἰκὸς ἣν μισάνθρωπον μὲν εἶναί σε τοσαῦτα 

ὑπ᾽ αὐτῶν δεινὰ πεπονθότα, μισόθεον δὲ μηδαμώς, 
οὕτως ἐπιμελουμένων σου τῶν θεῶν. 

ΤΙΜ. ᾿Αλλὰ σοὶ μέν, ὦ “Ερμῆ, καὶ τῷ Διὶ 

πλείστη χάρις τῆς ἐπιμελείας, τουτονὶ δὲ τὸν 
Πλοῦτον οὐκ ἂν λάβοιμι. 
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7 

ΕΡΜ. Τί δή; 
ΤΙΜ. “ὍΟτι καὶ πάλαι μυρίων μοι κακῶν αἴτιος 

- , ͵ ὔ Ν .ν ΄ 
οὗτος κατέστη κόλαξί τε παραδοὺς καὶ ἐπιβούλους 

- ! 

ἐπαγωγὼν καὶ μῖσος ἐπεγείρας καὶ ἡδυπαθείᾳ δια- 
7 

φθείρας καὶ ἐπίφθονον ἀποφήνας, τέλος δὲ ἄφνω 
καταλιπὼν οὕτως ἀπίστως καὶ προδοτικῶς" ἡ 

ἣ ᾿ , , “ΝΣ ΄ 
βελτίστη δὲ Πενία πόνοις με τοῖς ἀνδρικωτάτοις 

3 

καταγυμνάσασα καὶ μετ᾽ ἀληθείας καὶ παρρησίας 
ἴω 3 “Ἢ Ια] 

προσομιλοῦσα τά τε ἀναγκαῖα κάμνοντι παρεῖχε 
Α Ἂ [4] 3 7 Ια. 3 “ ο 

καὶ τῶν πολλῶν ἐκείνων καταφρονεῖν ἐπαίδευεν ἐξ 
3 » 2 [οὶ ἃ 3 “ 3 ᾽ 7 ἰὴ 4 αὐτοῦ ἐμοῦ τὰς ἐλπίδας ἀπαρτήσασά μοι τοῦ βίου 

Ν Ι Ὁ κὰ ς ἴω ς-,.» " ἃ 5 
καὶ δείξασα ὅστις ἣν ὁ πλοῦτος ὁ ἐμός, ὃν οὔτε 
κόλαξ θωπεύων οὔτε συκοφάντης φοβῶών, οὐ δῆμος 

7) ϑ9 3 Ἁ 7 3 

παροξυνθείς, οὐκ ἐκκλησιαστὴς οφορήσας, οὐ 
ἤὴ ξ 2 ᾿ ΄ ι. ᾿ ἐ γὴν Ἷ ΠΣ ᾿ 2 τύραννος ἐπιβουλεύσας ἀφελέσθαι δύναιτ᾽ ἄν. ἐρ- 

“Ἵ᾿: Ν Ἂ Ν Ν 

ρωμένος τουγαροῦν ὑπὸ τῶν πόνων τὸν ἀγρὸν 
ὕ 3 ΄ ς Ἂ “ 

τουτονὶ φιλοπόνως ἐργαζόμενος, οὐδὲν ὁρῶν τῶν 
3 Ψ οὶ ς Ν ᾿ ΝΜ ν᾿ 2 
ἐν ἄστει κακῶν, ἑκανὰ καὶ διαρκῆ ἔχω τὰ ἄλφιτα 

[οὶ , ») δι 

«-αρὰ τῆς δικέλλης. ὥστε παλίνδρομος, ὦ “Ερμῆ, 
47 Ἁ ΄ΚᾺ 93 7 [4] ’ 9 Ν Ἁ ἌᾺ 

ἄπιθι τὸν Πλοῦτον ἀπάγων τῷ 4 ἰ: ἐμοὶ δὲ τοῦτο 
ξ Ἁ Ων 7] 3 ’ Ἑ νὴ 9 7 

ἱκανὸν ἣν, πάντας ἀνθρώπους ἡβηδὸν οἰμώζειν 
ποιῆσαι. ' 

3 “ Ν ΕΡΜ. [᾿Μηδαμῶς, ὠγαθέ: οὐ γὰρ πάντες εἰσὶν 
3 7 Ν 3 7 3 93 δ) 4 Ν 3 , 

ἐπιτήδειον πρὸς οἰμωγήν. ἀλλ᾽ ἔα τὰ ὀργίλα 

ταῦτα καὶ μειρακιώδη καὶ τὸν Π͵Ἂλοῦτον παρά- 

λαβε. οὔτοι ἀπόβλητά ἐστι τὰ δῶρα τὰ παρὰ 
τοῦ Διός. 

ΠΛΟΥ͂Τ. ΒΒδούλει, ὦ Τίμων, δικαιολογήσωμαι 
Ν Ἃ πρὸς σέ; ἢ χαλεπαίνεις μοι λέγοντι ; 

: ν ῬΟΙ͂Ν , ΤΙΜ. Δέγε, μὴ μακρὰ μέντοι, μηδὲ μετὰ προοι- 
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[4 

μίων, ὥσπερ οἱ ἐπίτρυπτοι ῥήτορες" ἀνέξομαι γάρ 
3 7 7 Ν Ν [4 ἴω 7] 

σε ὀλίγα λέγοντα διὼ τὸν ᾿Εἰἱρμῆν τουτονί. 

ΠΛΟΥ͂Τ. ᾿Εχρῆν μὲν ἴσως καὶ μακρὰ εἰπεῖν, 
[χά ν Ν “ “4 Φ λυ Ψ οὕτω πολλὰ ὑπὸ σοῦ κατηγορηθέντα: ὅμως δὲ ὅρα 
“ 7ὔ]͵ ς , 3 ,ὔ ἃ Ἂ Ν ς 

εἴ τί σε, ὡς φής, ἠδίκηκα, ὃς τῶν μὲν ἡδίστων 
4 Ὰ 

ἁπάντων αἴτιός σοι κατέστην, τιμῆς καὶ προεδρίας 

καὶ στεφάνων καὶ τῆς ἄλλης τρυφῆς, περίβλεπτός 
Ν 3 “ 25.»ϑ 2 ν 54 Ν ᾽ὔ τε καὶ ἀοίδιμος δι’ ἐμὲ ἦσθα καὶ περισπούδαστος" 

3 ᾽ὔ Ν 3 ἴω 7 ᾽ὔ 

εἰ δέ τι χαλεπὸν ἐκ τῶν κολάκων πέπονθας, 
3 7 3 7 δὲ 5. Ν δέ [ο 

ἀναίτιος ἐγώ σοι" μᾶλλον δὲ αὐτὸς ἠδίκημαι τοῦτο 
ς Ν Ὁ μ Ψ 9 7ὔ ς 7] 3 7 

ὑπὸ σοῦ, διότε με οὕτως ἀτίμως ὑπέβαλες ἀνδράσι 

καταράτοις ἐπαινοῦσι καὶ καταγοητεύουσι καὶ πάντα 
’ 5 ’, ,ὔ ἃ , »ὋὉἪᾳ.Ἤ 

τρόπον ἐπιβουλεύουσί μοι' καὶ τὸ γε “δελευταῖον 
»ἢ ς ,ὔ ᾽ὔ 3 5.ϑ ἃ 3 νΝ 
ἔφησθα, ὡς προδέδωκά σε, τοὐναντίον δ᾽ ἂν αὐτὸς. 
3 “ ᾽ 7 , 2 » ς Ἁ ΄“ 

ἐγκαλέσαιμί σοι πάντα τρόπον ἀπελαθεὶς ὑπὸ σοῦ 
Ν 5..Ν Χ 3 θ Ν Ἂ 2.» “Ὰ 

καὶ ἐπὶ κεφαλὴν εξωσθεὶς τῆς οἰκίας. τοὐγαροῦν 

ἀντὶ μαλακῆς χλανίδος ταύτην τὴν διφθέραν ἡ 
4 

τιμιωτάτη σοι Πενία περιτέθεικεν. ὥστε μάρτυς 
ςε [οὶ ς “ Ὁ ξν» Ν 7 74" 
ὁ Ἑρμῆς οὑτοσί, πῶς ἱκέτευον τὸν 4ία μηκέθ 

Ν » ἊὉ 

ἥκειν παρὰ σὲ οὕτω δυσμενῶς μοι προσενη- 

νεγμένον. 
ἴω ς ΄ῪἮῊ κὺ ξὰ ζὰ Ἷ 

ΕΡΜ. ᾿Αλλὰ νῦν ὁρᾷς, ὦ Πλοῦτε, οἷος ἤδη 
7 Ψ » ͵, » .» Α γεγένηται ; ὥστε θαρρών ξυνδιάτριβε αὐτῷ" καὶ 

σὺ μὲν σκάπτε ὡς ἔχεις" σὺ δὲ τὸν Θησαυρὸν 
ς 7 οὶ , ζ ᾽ὔ «Ἃ 3 7 ’ 

ὑπάγαγε τῇ δικέλλῃ" ὑπακούσεται ἡὰρ ἐμβοήσαντί 
σοι. 

[4 ε Ἂ 3 

ΤΙΜ. Πειστέον, ὦ ᾿Ερμῆ, καὶ αὖθις πλουτητέον. 
Η , εν ᾿ ΄ ς- ε " ὔ τί γὰρ ἂν καὶ πάθοι τις, ὁπότε οἱ θεοὶ βιάξοιντο ; 

Ἁ [χά 3 Ό»ἤ ΄ 3 4 Ν 

πλὴν ὅρα γε, εἰς οἷά με πράγματα ἐμβάλλεις τὸν 
ἃ “ “Ὁ 7] Π 

κακοδαίμονα, ὃς ἄχρι νῦν εὐδαιμονέστατα διάγων 
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χρυσὸν ἄφνω τοσοῦτον λήψομαι οὐδὲν ἀδικήσας καὶ 
τοσαύτας φροντίδας ἀναδέξομαι. 

ΕΡΜ. Ὑπόστηθι, ὦ Τίμων, δι’ ἐμέ, καὶ εἰ 

χαλεπὸν τοῦτο καὶ οὐκ οἰστόν ἐστιν, ὅπως οἱ 

κόλακες ἐκεῖνον διαρραγῶσιν ὑπὸ τοῦ φθόνου" 

ἐγὼ δὲ ὑπὲρ τὴν Αἴτνην ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνα- 
πτήσομαι. 

ΠΛΟΥ͂Τ. Ο μὲν ἀπελήλυθεν, ὡς δοκεῖ" τεκμαΐί- 

ρομαι γὰρ τῇ εἰρεσίᾳ τῶν πτερῶν: σὺ δὲ αὐτοῦ 
περίμενε: ἀναπέμψω γάρ σοι τὸν Θησαυρὸν 

ἀπελθών: μᾶλλον δὲ παῖε. σέ φημι, Θησαυρὲ 

χρυσοῦ, ὑπάκουσον Τίμωνι τουτῳὶ καὶ παράσχεβ 

σεαυτὸν ἀνελέσθαι. σκάπτε, ὦ Τίμων, βαθείας 
᾽ὔ 3 Ν Ν ε »Ἅ 9 7 

. καταφέρων. ἐγὼ δὲ ὑμῖν ἀποστήσομαι. 

20 

25 

Ν 3 “ 

ΤΙΜ. ΑΆγε δὴ, ὦ δίκελλα, νῦν μοι ἐπίρρωσον 
Ἁ ΙΝ Ἁ 7 9 “Ὁ 7] Ν Ν 

σεαυτὴν καὶ μὴ κάμῃς ἐκ τοῦ βάθους τὸν Θησαυρὸν 

ἐς τοὐμφανὲς προκαλουμένη. ὦ Ζεῦ τεράστιε καὶ 
φίλοι Κορύβαντες καὶ ᾿Ερμῆ κερδῷε, πόθεν τοσοῦτον 
χρυσίον; ἣ που ὄναρ ταῦτά ἐστι ; δέδια γοῦν μὴ 

,ὔ Ἁ Ἁ , 

ἄνθρακας εὕρω ἀνεγρόμενος" ἀλλὰ μὴν χρυσίον 
2 Ν 3 ,ὔ ς ΄ θ ᾿ Ν ᾿ ἢ 
ἐστὶν ἐπίσημον, ὑπέρυθρον, βαρὺ καὶ τὴν πρόσοψιν 

ὑπερήδιστον. 

ὦ χρυσέ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς" 

3 Ὶ ἣ Ν ἿΝ Ψ ΄ Ἁ 4 Ἁ 
αἰθόμενον γὰρ πῦρ ἅτε διωπρέπεις καὶ νύκτωρ καὶ 

3 4 7 δὲ 7 53 Ρ Ἁ 3 4 

μεθ᾽ ἡμέραν. ἐλθέ, ὦ φίλτατε καὶ ἐρασμιώτατε. 

νῦν πείθομαί γε καὶ «ία ποτὲ γενέσθαι χρυσόν" τίς 
3 Ὡ 7 

γὰρ οὐκ ἂν παρθένος ἀναπεπταμένοις τοῖς κόλποις 
ς 7 “ Ν 3 ᾿ Ν “ ’ ὑπεδέξατο οὕτω καλὸν ἐραστὴν διὰ τοῦ τέγους 

3 7ὔ "Ὁ 

καταρρέοντα; ὦ Μίδα “καὶ Κροῖσε καὶ τὰ ἐν 
Δελφοῖς ἀναθήματα ὡς οὐδὲν ἄρα ἦτε ὡς πρὸς 
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ν 8 Τίμωνα καὶ τὸν Τίμωνος πλοῦτον, ᾧ γε οὐδὲ ὁ 
ς ἌᾺ , ἰοὺ 7] 

βασιλεὺς ὁ Περσῶν ἴσος. ὦ δίκελλα καὶ φιλτάτη 
ἴω) ἴω ,7ὔὕ 3 »ἊὉᾳἬ 

διφθέρα, ὑμᾶς μὲν τῷ Πανὶ τούτῳ ἀναθεῖναι καλόν" 
“Ὁ 7 Χ 

αὐτὸς δὲ ἤδη πᾶσων πριάμενος τὴν ἐσχατιάν, 
, ὃ. Χ “ ᾿ Ἂ , 

πυργίον οἰκοδομησάμενος ὑπὲρ τοῦ θησαυροῦ, μόνῳ 
» Ἁ ε Ν 3 ΄Ὰ θ Ν, ΟΝ Χ “ ἐμοὺ ἱκανὸν ἐνδιαιτᾶσθαι, τὸ αὐτὸ καὶ τάφον 

“. ’ ΩΝ [6] 

ἀποθανὼν ἕξειν μοι δοκῶ. δεδόχθω δὲ ταῦτα καὶ 
4 θ ΝἭ Ν 3 Ἂ Ϊ 3 ’ὔ 

νενομοθετήσθω πρὸς τὸν ἐπίλοιπον βίον, ἀμιξία 
Ν Φ ἡ 3 “ Ν ξ , “ Χ πρὸς ἅπαντας καὶ ἀγνωσία καὶ ὑπεροψία" φίλος δὲ 

4 δ Ἂ ἊἋ. 7 Ν ᾿ 
ἢ ξένος ἢ ἑταῖρος ἢ ᾿Ελέου βωμὸς ὕθλος πολύς" 

΄ Ἃ ζ 

καὶ τὸ οἰκτεῖραι δακρύοντα ἢ ἐπικουρῆσαι δεομένῳ 
ὃ , 7, Ν ͵ [ο θῶ ᾿ ͵ δὲ ς 
παρανομία καὶ κατάλυσις τῶν ἐθων' μονήρης ὃὲ ἢ 
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“ ᾽ὔ » " Φ “ 

δίαιτα καθάπερ τοῖς λύκοις, καὶ φίλος εἷς Τίμων. 

οὗ δὲ ἄλλοι πάντες ἐχθροὶ καὶ ἐπίβουλοι: καὶ τὸ 
“Ὁ ο᾿ ’ 

προσομιλῆσαί τινε αὐτῶν μίασμα: καὶ ἤν τινα ἴδω 
3 Χ ς ΓΚ ἕ Χ [τέ 3 ’ὔ 

μόνον, ἀποφρὰς ἡ ἡμέρα: καὶ ὅλως ἀνδριάντων 
Ἁ ω “" “4 

λιθίων ἢ χαλκῶν μηδὲν ἡμῖν διαφερέτωσαν: καὶ 
,] 2 ω ΄ “ 

μήτε κήρυκα δεχώμεθα παρ᾽ αὐτῶν μήτε σπονδὰς 
ὃ ,ὔ ς 2 ,ὔ δὲ Ψ » νΝ 3 ’ 

σπενδώμεθω: ἡ ἐρημία δὲ ὅρος ἔστω πρὸς αὐτούς. 
7 δὲ Ν ΄ ν ὃ ΄ νι ς Ν φυλέται δὲ καὶ φράτορες καὶ δημόται καὶ ἡ πατρὶς 

3 Ἁ Χ Ν 3 3 , Ν 3 7 αὐτὴ ψυχρὰ καὶ ἀνωφελῆ ὀνόματα καὶ ἀνοήτων 
“ 7 4 

ἀνδρῶν φιλοτιμήματα. πλουτείτω δὲ Τίμων μόνος 
4 

καὶ ὑπεροράτω ἁπάντων καὶ τρυφάτω μόνος καθ᾽ 
ς Χ Ν 3 [4 “ 3 ἑαυτὸν κολακείας καὶ ἐπαίνων φορτικῶν ἀπηλ- 

- , Ν 

λαγμένος" καὶ θεοῖς θυέτω καὶ εὐωχείσθω μόνος. 
ς Ἂ 7 Ν “ ς 7] ο 3 

ἑαυτῷ γείτων καὶ ὅμορος, ἑκαστάτω τῶν ἄλλων. 
Ν δ καθάπαξ ἑαυτὸν δεξιώσασθαι δεδόχθω, καὶ ἢν δέῃ 

ἀποθανεῖν, αὑτῷ στέφανον ἐπενεγκεῖν. καὶ ὄνομα 
Ν »᾿ ε Μ 7 θ ΥΣ “ “ δὲ 

μὲν ἔστω ὁ Μισάνθρωπος ἥδιστον, τοῦ τρόπου δὲ 
’ Α ΄7 Ἁ 7ὔ 

γνωρίσματα δυσκολία καὶ τραχύτης καὶ σκαιότης 
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ν 2 ν ν 2 θ , : δέ ἿΣ ᾿ ν. 
καὺ Οργῇ Καὶ αἸἼαν βῶπίια" εὖ οε Τινῶ ἐὐούμὺ ἐν πυρι 

4 Ν ΄ φ ’ὔ 
διαφθειρόμενον καὶ κατασβεννύναι ἱκετεύοντα, πίττῃ 

7 Ν 9) ἊὉἬἭἬ [ον 

καὶ ἐλαίῳ κατασβεννύναι" καὶ ἤν τινα τοῦ χειμῶνος 
ς ’ὔ ς Ν , αν 5. Ἢ, 

ὁ ποταμὸς παραφέρῃ ὁ δὲ τὰς χεῖρας ὀρέγων 
“Ὁ ν ἴω : 

ἀντιλαβέσθαι δέηται, ὠθεῖν καὶ τοῦτον ἐπὶ κεφαλὴν 
,ὔ 4 δὲ 3 “ ΄ [χ Ἁ βαπτίζοντα, ὡς μηδὲ ἀνακῦψαι δυνηθείη: οὕτω γὰρ 

ἂν τὴν ἴσην ἀπολάβοιεν. εἰσηγήσατο τὸν νόμον 
Τίμων ᾿Εχεκρατίδου Κολλυτεύς, ἐπεψήφισε τῇ 
ἐκκλησίᾳ Τίμων ὁ αὐτός. εἶεν, ταῦτα ἡμῖν δεδόχθω ἀμ ον ὦ ᾿ ἘΡΕΟΙΣ ῳ χ 

Ν 3 “ 3 ’ 3 α, Ἁ 3 Ν νΝ 

καὶ ἀνδρικῶς ἐμμένωμεν αὑτοῖς. πλὴν ἀλλὰ περὶ 
“Ὁ  ὶ Ὁ ἴω 

πολλοῦ ἂν ποιησαίμην ἅπασι γνώριμά πως ταῦτα 
ω 3 ’ Ν δ 

γενέσθαι, διότι ὑπερπλουτῶ" ἀγχόνη γὰρ ἂν τὸ 
ΡῈ 9 -“ 7 7 ἴ ἴω ον 

πρᾶγμα γένοιτο αὐτοῖς. καίτοι τί τοῦτο ; φεῦ τοῦ 
, , . 

τάχους. πανταχόθεν συνθέουσι κεκονιμένοι καὶ 
΄- 3 , 3 ἴω 

πνευστιῶντες, οὐκ οἷδα ὅθεν ὀσφραινόμενοι τοῦ 
“ ΩΝ Ν ᾽ ἴω 

χρυσίου. πότερον οὖν ἐπὶ τὸν πάγον τοῦτον ἀναβὰς 
᾿ , ἢ ᾿ . , ᾿ ε 5 : ἀπελαύνω αὐτοὺς τοῖς λίθοις ἐξ ὑπερδεξίων ἀκρο- 

7 Ἃ “ οἱ ᾽ὔ 

βολιζόμενος, ἢ τὸ γε τοσοῦτον παρανομήσωμεν 
ἌᾺ ε ἴων 

εἰσάπαξ αὐτοῖς ὁμιλήσαντες, ὡς πλέον ἀνιῶνται 
“ 5 7 

ὑπερορώμενοι ; τοῦτο οἶμαι καὶ ἄμεινον. ὥστε 
ΙΑ 3 3 Ἁ 4 ,ὔ , 5.» 7 ς 

δεχώμεθα ἤδη αὐτοὺς ὑποστάντες. φέρ᾽ ἴδω, τίς ὁ 
“ 9 ΄' 2 7 9 7 φ ἢ ε 

πρῶτος αὐτῶν οὗτός ἐστι; Γναθωνίδης ὁ κόλαξ, ὁ 
’ 9 2 ’ ’ 9 7 Ἁ 

πρῴην ἔρανον αἰτήσαντί μοι ὀρέξας τὸν βρόχον, 
Ἁ 7 2 Ὁ 

πίθους ὅλους παρ᾽ ἐμοὶ πολλάκις ἐμημεκώς. ἀλλ᾽ εὖ 
“ 7 

γε ἐποίησεν πρῶτος ἀφικόμενος" οἰμώξεται γὰρ πρὸ 
ἰϑν 3 

τῶν ἄλλων. 
Ν » ΓΝΑΘ. Οὐκ ἐγὼ ἔλεγον, ὡς οὐκ ἀμελήσουσι 

᾿Τίμωνος ἀγαθοῦ ἀνδρὸς οἱ θεοί; χαῖρε Τίμων 

30 

εὐμορφότατε καὶ ἥδιστε καὶ συμποτικώτατε. 

ΤΙΜ. Νηδὶ καὶ σύ γε, ὦ Τναθωνίδη, γυπῶν 
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ς ᾽ὔ ΄ Ἁ 3 4 3 γ᾿ 

ἁπάντων βορώτατε καὶ ἀνθρώπων ἐπιτρυπτό- 

τατε. 
ΓΝΑΘ. ᾿Δεὶ φιλοσκώμμων σύ γε. ἀλλὰ ποῦ τὸ 

συμπόσιον ; ὡς καινόν τί σοι ἄσμα τῶν νεοδιδάκτων 
διθυράμβων ἥκω κομίζων. ᾿ 

ΤΙΜ. Καὶ μὴν ἐλεγεῖά γε ἄσῃ μάλα περιπαθῶς 
ὑπὸ ταύτῃ τῇ δικέλλῃ. : 
ΓΝΑΘ. Τί τοῦτο; παίεις, ὦ Τίμων ; μαρτύ- 

ρομαι. ὦ Ἡράκλεις, ἰοὺ ἰού, προσκαλοῦμαί σε 
τραῦματος εἰς "ἄρειον πάγον. 

ΤΊΜ. Καὶ μὴν ἄν γε μικρὸν ἔτι βραδύνῃς, φόνου 
τάχα προσκεκλήσομαι. 

ΓΝΑΘ. Μηδαμῶς. ἀλλὰ σύ γε πάντως τὸ 

τραῦμα ἴασαι μικρὸν ἐπυπάσας τοῦ χρυσίου. δεινὼς 
γὰρ ἴσχαιμόν ἐστι τὸ φάρμακον. 

ΤΙΜ. Ἔτι γὰρ μένεις ; 

ΓΝΑΘ. "ἌΑπειμι" σὺ δὲ οὐ χαιρήσεις οὕτω σκαιὸς 
ἐκ χρηστοῦ γενόμενος. 

ΤΙΜ. Τίς οὗτός ἐστιν ὁ προσιών, ὁ ἀναφαλαν- 
τίας ; Φιλιάδης, κολάκων ἁπάντων ὃ βδελυρώτατος. 

οὗτος δὲ ἀγρὸν ὅλον παρ᾽ ἐμοῦ λαβὼν καὶ τῇ 
θυγατρὶ προῖκα δύο τάλαντα, μισθὸν τοῦ ἐπαί- 

νου, ὁπότε ἄσαντά με πάντων σιωπώντων μόνος 
ὑπερεπήνεσεν ἐπομοσάμενος ὠδικώτερον εἶναι τῶν 
κύκνων, ἐπειδὴ νοσοῦντα πρῴην εἶδέ με καὶ 
προσῆλθον ἐπικουρίας δεόμενος, πληγὰς ὁ γενναῖος 
προσενέτεινεν. 

ΦΙΔ. ᾿Ὦ τῆς ἀναισχυντίας. νῦν Τίμωνα ἡ "ω- 
ρίζετε; νῦν Τναθωνίδης φίλος καὶ συμπό: ὃς ; 

τοιγαροῦν δίκαια πέπονθεν οὕτως ἀχάριστος ὦν. 
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ἡμεῖς δὲ οἱ πάλαι ξυνήθεις καὶ ξυνέφηβοι καὶ 
δημόται ὅμως μετριάζομεν, ὡς μὴ ἐπιπηδᾶν δοκῶμεν. 

χαῖρε, ὦ δέσποτα, καὶ ὅπως τοὺς μιαροὺς τούτους 

κόλακας φυλάξῃ, τοὺς ἐπὶ τῆς τραπέζης μόνον 
φίλους, τὰ ἄλλα δὲ κοράκων οὐδὲν διαφέροντας. 

οὐκέτι πιστευτέα τῶν νῦν οὐδενί" πάντες ἀχάριστοι 
Α ’ 53.ϑΝΑ ΚΝ δὲ ’ “ 7 ς καὶ πονηροί. ἐγὼ δὲ τάλαντόν σοι κομίζων, ὡς 

δ Ἁ Ν 4 Ὰ 5», «ΩΝ 3 ἔχοις πρὸς τὰ κατεπείγοντα χρῆσθαι, καθ᾽ ὁδὸν ἤδη 
πλησίον ἤκουσα, ὡς πλουτοίης ὑπερμεγέθη τινὰ 
πλοῦτον. ἥκω τοιγαροῦν ταῦτά σε νουθετήσων' 

’ ’ Ὁ Χ Ἃ ἡδὲ " ὃ ᾽ὔ ἴο καίτοι σύ γε οὕτω σοφὸς ὧν οὐδὲν ἴσως δεήσῃ τῶν 
3 3 ἴο ’ ὰ »" [οὶ ,ὔ Χ 7 

παρ᾽ ἐμοῦ λόγων, ὃς καὶ τῷ Νέστορι τὸ δέον 

παραινέσειας ἄν. 
ΤΙΜ. Ἔσται ταῦτα, ὦ Φιλιάδη. πλὴν ἀλλὰ 

πρόσιθι" καὶ σὲ φιλοφρονήσομαι τῇ δικέλλῃ. 
ΦΙΛ. "άνθρωποι, κατέαγα τοῦ κρανίου ὑπὸ τοῦ [ 

ἀχαρίστου, διότι τὰ συμφέροντα ἐνουθέτουν αὐτόν. 
Χ Ὁ ΤΙΜ. ᾿Ιδοὺ τρίτος οὗτος ὁ ῥήτωρ 4ημέας προσ- 

ἔρχεται ψήφισμα ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ καὶ συγγενὴς 
ς ’ μ ’ὔ ο 4 7 3 9 Ὁ ἡμέτερος εἶναι λέγων. οὗτος ἑκκαίδεκα παρ᾽ ἐμοῦ 
τάλαντα μιᾶς ἡμέρας ἐκτίσας τῇ πόλει --- κατε- 
δεδίκαστο γὰρ καὶ ἐδέδετο οὐκ ἀποδιδούς, κἀγὼ 

᾽ ᾽ ᾿ 393.ϑΝ, 3 Ἁ ’ ὃ ἐλεήσας ἐλυσάμην αὐτὸν --- ἐπειδὴ πρῴην ἔλαχε 
τῇ ᾿Ερεχθηΐδι φυλῇ διανέμειν τὸ θεωρικὸν κἀγὼ 
προσῆλθον αἰτῶν τὸ γινόμενον, οὐκ ἔφη γνωρίξειν 
πολίτην ὄντα με. ; 

ΔῊΜ. Χαῖρε, ὦ Τίμων, τὸ μέγα ὄφελος τοῦ 
4 Ν 3 [οὶ 3 ’ἤ Ν 4 γένους, τὸ ἔρεισμα τῶν ᾿Αθηναίων, τὸ πρόβλημα 

τῆς Ελλάδος" καὶ μὴν πάλαι σε ὁ δῆμος ἕυνει- 
80. λεγμένος καὶ αἱ βουλαὶ ἀμφότεραι περιμένουσι. 
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πρότερον δὲ ἄκουσον τὸ ψήφισμα, ὃ ὑπὲρ σοῦ 
γέγραφα: “᾿Επειδὴ Τίμων ὁ ᾿Εχεκρατίδου Κολ- 
λυτεύς, ἀνὴρ οὐ μόνον καλὸς κἀγαθός, ἀλλὰ καὶ 

σοφὸς ὡς οὐκ ἄλλος ἐν τῇ ᾿Ελλάδι, παρὰ πάντα 
χρόνον διατελεῖ τὰ ἄριστα πράττων» τῇ πόλει, 
νενίκηκε δὲ πὺξ καὶ πάλην καὶ δρόμον ἐν ᾿Ολυμπίᾳ 
μιᾶς ἡμέρας καὶ τελείῳ ἅρματι καὶ συνωρίδι 
πωλικῇ --- 

ΤΙΜ. ᾿Αλλ’ οὐδὲ ἐθεώρησα ἐγὼ πώποτε εἰς 
᾿Ολυμπίαν. 

ΖΔῊΜ. Τί οὖν; θεωρήσεις ὕστερον" τὰ τοιαῦτα 
δὲ πολλὰ προσκεῖσθαι ἄμεινον. ““ καὶ ἠρίστευσε δὲ 
ὑπὲρ τῆς πόλεως πέρυσι πρὸς ᾿Αχαρναῖς καὶ κατέ- 
κοψε Πελοποννησίων δύο μόρας --" 

ΤΙΜ. Πῶς; διὰ γὰρ τὸ μὴ ἔχειν ὅπλα οὐδὲ 
προὐγράφην ἐν τῷ καταλόγῳ. 
ΖῊΜ. ΜΜέτρια τὰ περὶ σαυτοῦ λέγεις, ἡμεῖς δὲ 

ἀχάριστοι ἂν εἴημεν ἀμνημονοῦντες. “ἔτι δὲ καὶ 
ψηφίσματα γράφων καὶ ξυμβουλεύων καὶ στρατη- 
γῶν οὐ μικρὰ ὠφέλησε τὴν πόλιν: ἐπὶ τούτοις 
ἅπασι δεδόχθω τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ καὶ τῇ 
“Ηλιαίᾳ κατὰ φυλὰς καὶ τοῖς δήμοις ἰδίᾳ καὶ κοινῇ 
πᾶσι χρυσοῦν ἀναστῆσαι τὸν Τίμωνα παρὰ τὴν 

᾿Αθηνᾶν ἐν τῇ ἀκροπόλει κεραυνὸν ἐν τῇ δεξιᾷ 
ἔχοντα καὶ ἀκτῖνας ἑπτὰ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ καὶ 

στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσοῖς στεφάνοις καὶ ἀνα- 
κηρυχθῆναι τοὺς στεφάνους τήμερον Διονυσίοις 
τραγῳδοῖς καινοῖς" ---- ἀχθῆναι γὰρ δι’ αὐτὸν δεῖ 
τήμερον τὰ Διονύσια ---- εἶπε τὴν γνώμην ΖΙημέας ὁ 
ῥήτωρ, συγγενὴς αὐτοῦ ἀγχιστεὺς καὶ μαθητὴς ὦν" 

το 

15 

20 

25 

20 



Ι1ο 

15 

20 

25 

-8 ΛΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ [51 

Ν Ν ΄ς»ὕ » ξ ; Ν Ν 3 
καὶ γὰρ ῥήτωρ ἄριστος ὁ Τίμων καὶ τὰ ἄλλα 

, ε, Ἁ 242 33 Ν Ν Ω ᾿ Ν 
πάντα ὁπόσα ἂν ἐθέλῃ. τουτὶ μὲν οὖν σοι τὸ 

7 ἊΨ» Χ ᾿ Ν λ εχ ᾽ ἢ 2 . 
ψήφισμα. ἐγὼ δὲ καὶ τὸν υἱὸν ἐβουλόμην ἀγαγεῖν 

ἃ “ - 7ὔ] ’ 
παρὰ σέ, ὃν ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι Τίμωνα ὠνόμακα. 

“ μον ἃ Ν ) Νὰ 

ΤΙΜ. Πῶς, ὦ Δημέα, ὃς οὐδὲ γεγάμηκας, ὅσα 
γε καὶ ἡμᾶς εἰδέναι ; 
ΔῊΜ. ᾿Αλλὰ γαμῶ, ἢν διδῷ θεός, ἐς νέωτα καὶ 

παιδοποιήσομαι καὶ τὸ γεννηθησόμενον ---- ἄρρεν γὰρ 

ἔσται --- Τίμωνα ἤδη καλῶ. 
3 “͵» ς΄. κ" ΤΙΜ. Οὐκ οἶδα, εἰ γαμεῖς ἔτι, ὦ οὗτος, τηλικαύτην 

3.ϑ».Ὀ 93 [ον Ἁ ΄ ἣν 
παρ᾽ ἐμοῦ πληγὴν λαμβάνων. 

ΔῊΜ. Οἴμοι: τί τοῦτο ; τυραννίδι, Τίμων, ᾿ 3 

ἊΝ Ἁ ᾿ »"“ 

ἐπιχειρεῖς καὶ τύπτεις τοὺς ἐλευθέρους οὐ καθαρῶς 
ἐλεύθερος οὐδ᾽ ἀὐτὸς ὦν ; ἀλλὰ δώσεις ἐν τάχει 

Ἁ ᾽ὔ 7, 3 Ἁ [τή Ἁ 3 “ 
τὴν δίκην τά τε ἄλλα καὶ ὃτε τὴν ἀκρόπολιν 

ἐνέπρησας. 
3 ΄ , ΤΙΜ. ᾿Αλλ’ οὐκ ἐμπέπρησται, ὦ μιαρέ, ἡ ἀκρό- 

φ ζρὶ 5 “ 
πολις" ὥστε δῆλος εἶ συκοφαντῶν. 

Ν 

ΔῊΜ. ᾿Αλλὰ καὶ πλουτεῖς τὸν ὀπισθόδομον 

διορύξας. 

ΤΙΜ. Οὐ διώρυκται οὐδὲ οὗτος" ὥστε ἀπίθανά 
σου καὶ ταῦτα. 

ΖΔΗΜ. Διορυχθήσεται μὲν ὕστερον" 7: δὲ σὺ 

πάντα τὰ ἐν αὐτῷ ἔχεις. 
ΤΙΜ. δὐκοδὶ καὶ ἄλλην λάμβανε. 

ΔῊΜ. Οἴμοι τὸ μετάφρενον. 
ΤΙΜ. Μὴ κέκραχθι" κατοίσω γάρ σοι καὶ 
, 3 Ν Ν . ΄ὕ Ἂ ΄ » τρίτην: ἐπεὶ καὶ γελοῖα πάμπαν ἂν πάθοιμι δύο 

ν , Ω “ 3 ἃ μὲν “Δακεδαιμονίων μόρας κατακόψας ἄνοπλος, ἕν 
Ν Χ 3 ’ Ἁ 3 7 - “ Χ ). 

30 δὲ μιαρον ἀνθρώπιον μὴ ἐπιτρίψρας: μάτην γὰρ ἂν 

δ 
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-551 ες ΤΊΜΩΝ. το 

Ἃ 3 ἤ Ἁ ΑἉ 

εἴην καὶ νενικηκὼς ᾿Ολύμπια πὺξ καὶ πάλην. ἀλλὰ 
ἴων “Ὁ) ξ ’ Ὁ 

τί τοῦτο ; οὐ Θρασυκλῆς ὁ φιλόσοφος οὗτός ἑστιν ; 
᾿ 3 ,ὔ ἴον 

οὐ μὲν οὖν ἄλλος: ἐκπετάσας γοῦν τὸν πώγωνα 
Α Ν ΕΧ - 3 7 Ν 7, , . 

καὶ τὰς ὀφρῦς ἀνατείνας καὶ βρενθυόμενός τι πρὸς 
φ Ἁ 2) Ὁ 7 3 7 

αὑτὸν ἔρχεται, τιτανῶδες βλέπων, ἀνασεσοβημένος 
4 3 

τὴν ἐπὶ τῷ μετώπῳ κόμην, Αὐτοβορέας. τις ἢ 
ε ἴω ζυ 

Τρίτων, οἵους ὁ Ζεῦξις ἔγραψεν. οὗτος ὃ τὸ 
. “ 3 ὶ Ἁ ν ἤ Ν 7 Ν 
σχῆμα εὐσταλὴς καὶ κόσμιος τὸ βάδισμα καὶ 

- Α Α 9 ΑἉ ἰγ4 7 Φ Ἁ 

σωφρονικὸς τὴν ἀναβολὴν ἕωθεν μυρία ὅσα περὶ 
Ἂ ΝᾺ “Ὁ 

ἀρετῆς διεξιὼν καὶ τῶν ἡδονῇ χαιρόντων κατηγορῶν 
Ἁ Ν 9 ΝΝ 9 “Ὁ 9 ὃ} ’ 

καὶ τὸ ὀλυγαρκὲς ἐπαινῶν, ἐπειδὴ λουσάμενος 
3 , 95.ϑ .λΧ Ν α ν Ε ᾿ , δ 
ἀφίκοιτο ἐπὶ τὸ δεῖπνον καὶ ὁ παῖς μεγάλην τὴν 

“λ, 9 7 ») [4 ἊᾺ ζ 7 ω δὲ [ 

κύλικα ὀρέξειεν αὐτῷ -- τῷ ζωροτέρςᾳ χαίρει 
7 ᾽ὔ Ν 4 40 “ὃ 9 Ν 9 

μάλιστα --- καθάπερ τὸ 4ηθης ὕδωρ ἐκπιὼν ἐναν- 
“Ὁ ἴω 7 ’ὔ 

τιώτατα ἐπιδείκνυται τοῖς ἑωθινοῖς ἐκείνοις λόγοις 
᾽ Φ 9 ω. νι Ψ Ἁ λ ’ 

προαρπάζων ὥσπερ ἰκτῖνος τὰ ὄψα καὶ τὸν πλησίον 
7 Ἁ 7 

παραγκωνιζόμενος, καρύκης τὸ γένειον ἀνάπλεως, 
᾿ ΔᾺΝ 3 7 3 4 ᾽ὔ 3 δ ν 

κυνηδὸν ἐμφορούμενος, ἐπικεκυφώς, καθάπερ ἐν ταῖς 
λοπάσι τὴν ἀρετὴν εὑρήσειν προσδοκῶν, ἀκριβῶς 

Ἁ 2 Ἂ ΄ο, 9. ’, ξ ν 3 4 

τὼ τρύβλια τῷ λιχανῷ ἀποσμήχων, ὡς μηδὲ ὀλίγον 
“ ἴω ], ’ὔ 3 

τοῦ μυττωτοῦ καταλίποι. μεμψίμοιρος ἀεί, κἂν 
Ἁ « “ φ Ἃ Ν ᾿ς ΜῪῊΑ ’ ἌᾺ 97 

τὸν πλακοῦντα ὅλον ἢ τὸν σῦν μόνος τῶν ἄλλων 
δ Ν " λάβῃ ἢ ὅ τι περ λιχνείας καὶ ἀπληστίας ὄφελος, 

ἃ 5. δ ἥν 2 
μέθυσος καὶ πάροινος, οὐκ ἄχρι ᾧδῆς καὶ ὀρχηστύος 

᾿ 3 Ν, Ν ὃ ᾽ Ἁ 3 ΄-» ᾽ὔ ἃ μόνον, ἀλλὰ καὶ λοιδορίας καὶ ὀργῆς. προσέτι καὶ 
“  Ὰ 7 

λόγοι πολλοὶ ἐπὶ τῇ κύλικι, τότε δὴ καὶ μάλιστα, 
7 ν" ΝΟ 

περὶ σωφροσύνης καὶ κοσμιότητος" καὶ ταῦτά 
ἃ »-" “Ὁ Ἁ 

φησιν ἤδη ὑπὸ τοῦ ἀκράτου πονηρῶς ἔχων καὶ 
φ , 7 3 »" » ΑΚ ’ 

ὑποτραυλίζων γελοίως: εἶτα ἔμετος ἐπὶ τούτοις". 
Ἁ Ν “Ὁ , 7 [4 3 4 3. ἃ 

καὶ τὸ τελευταῖον ἀράμενοί τινες ἐκφέρουσιν αὑτὸν 
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3 “ 7] ἊᾺ 3 ὃ 3 ’ 
εκ. τοῦ συμποσίου τῆς αὐλητρίδος ἀμφοτέραις 

ἐπειλημμένον. πλὴν ἀλλὰ καὶ νήφων οὐδενὶ τῶν 
Ἂ (ᾳ Ἃ πρωτείων παραχωρήσειεν ἂν ψεύσματος ἕνεκα ἢ 

3 ή 

θρασύτητος ἢ φιλαργυρίας" ἀλλὰ καὶ κολάκων ἐστὶ 
“ “ , 7 

τὰ πρῶτα καὶ ἐπιορκεῖ προχειρότατα, καὶ ἡ γοητεία 
προηγεῖται καὶ ἡ ἀναισχυντία παρομαρτεῖ, καὶ ὅλως 

“Ἂ , 

πάνσοφόν τι χρῆμα καὶ πανταχόθεν ἀκριβὲς καὶ 
ποικίλως ἐντελές. οἰμώξεται τοιγαροῦν οὐκ εἰς 

͵ “4 7 “ “ 

μακρὰν. χρηστὸς ὦν. τί τοῦτο; παπαῖ, χρόνιος 
ἡμῖν Θρασυκλῆς. 
ΘΡΑΣ. Οὐ κατὰ ταὐτά, ὦ Τίμων, τοῖς πολλοῖς 

“" ς Ν “Ἵ΄΄ 

τούτοις ἀφῖγμαι, ὥσπερ οἱ τὸν πλοῦτον σου τεθη- 
“ δ “ “ 

πότες ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ δείπνων πολυτελῶν 
Ἁ Ἁ 

ἐλπίδι συνδεδραμήκασι πολλὴν τὴν κολακείαν 
9 ὔ Ἁ 3 ΌὈ λ͵ ς “χ{Ἃἃ Ν ἴον 

ἐπιδειξόμενοι πρὸς ἄνδρα οἷον σὲ ἁπλοϊκὸν καὶ τῶν 
, “ 3 Ἃ - 
ὄντων κοινωνικὸν. οἶσθα γὰρ ὡς μᾶξα μὲν ἐμοὶ 

δ΄ εξ 7 37 λ Ψ 7 Ἃ 4 

δεῖπνον ἱκανόν, ὄψον δὲ ἥδιστον θύμον ἢ κάρδαμον 
ἍἋ 2 ’ 2 “ ΜᾺ ς “ Ν, " ἢ εἴ ποτε τρυφῴην, ὀλίγον τῶν ἁλῶν: ποτὸν δὲ 

ἡ, ἐννεάκρουνος" ὁ δὲ τρίβων οὗτος ἧς βούλει. 
ἢ . 

πορφυρίδος ἀμείνων. τὸ χρυσίον μὲν γὰρ οὐδὲν 
τιμιώτερον τῶν ἐν τοῖς αὐγιαλοῖς ψηφίδων μοι δοκεῖ. 

Ὁ λ 3 Δ 4 3 “4 ς Ἁ Ι ἢ Ἁ σοῦ δὲ αὐτοῦ χάριν ἐστάλην, ὡς μὴ διαφθείρῃ σε τὸ 

κάκιστον τοῦτο καὶ ἐπιβουλότατον κτῆμα ὁ πλοῦτος, 
φ ἊῬᾺ , » 3 4 ἴω 

0 πολλοῖς πολλάκις αἴτιος ἀνηκέστων συμφορῶν 

γεγενημένος" εἰ γάρ μοι πείθοιο, μάλιστα μὲν ὅλον 
3 Α ’ 3 ἰν 3 Ν 3 Ν 3 Ὁ ἐς τὴν θάλατταν ἐμβαλεῖς αὐτὸν οὐδὲν ἀναγκαῖον 
ἀνδρὶ ἀγαθῷ ὄντι καὶ τὸν φιλοσοφίας πλοῦτον ὁρᾶν 

“ Ἁ 7 3 7 3 “ 3 2. Φ 2 

δυναμένῳ" μὴ μέντοι ἐς βάθος, ὥγαθέ, ἀλλ᾽ ὅσον ἐς 
βουβῶνας ἐπεμβὰς ὀλυγὸν πρὸ τῆς τὐματῶγῆς «ἐμοῦ 

ὁρῶντος μόνου" εἰ δὲ μὴ τοῦτο βούλει, σὺ δὲ ἄλλον 
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ἤ) ἃ ή ’ " τρόπον ἀμείνω κατὰ τάχος ἐκφόρησον αὐτὸν ἐκ τῆς 
οἰκίας μηδ᾽ ὀβολὸν σαυτῷ ἀνείς, διαδιδοὺς ἅπασι 

΄»" 7 ᾿ κυ χ 7 , Φ νΝ ““) ΩΝ 

Τοῖς δεομένοις, ᾧ μὲν πέντε δραχμάς, ᾧ δὲ μνῶν, ᾧ 
λ ὁ ᾽ὔ 3 “ “4 5 ’ 

δὲ ἡμιτάχαντον" εἰ δέ τις φιλόσοφος εἴη, διμοιρίαν 
Ἃ 7 ’, θ δί Σ 3 Α δὲ ἢ" 
ἢ τριμοιρίαν φέρεσθαι δικαίος" ἐμοὶ δὃὲέ --- καίτοι 

οὐκ ἐμαυτοῦ χάριν αἰτῶ, ἀλλ’ ὅπως μεταδῶ τῶν 
“ 7 ς Ἁ 3 Ἁ Ἁ ἑταίρων τοῖς δεομένοις ---- ἱκανὸν εἰ ταυτηνὶ τὴν 

7 3 ΄ 7 5ὼωλ «Ψ δύ δέ 
πήραν ἐκπλήσας παράσχοις οὐδὲ ὅλους δύο μεδί- 

[ο 3 [οὶ μνους χωροῦσαν «Αἀἰγινητικούς. ὀλυγαρκῆ δὲ καὶ 
μέτριον χρὴ εἶναι τὸν φιλοσοφοῦντα καὶ μηδὲν ὑπὲρ 
τὴν πήραν φρονεῖν. 

Ἂ Ἂ μὰ ΄ χ ΤΙΜ. ᾿ἙἘπαινῶ ταῦτά σου, ὦ Θρασύκλεις" πρὸ 
δ᾽ οὖν τῆς πήρας, εἰ δοκεῖ, φέρε σοι τὴν κεφαλὴν 

ἐμπλήσω κονδύλων ἐπιμετρήσας τῇ δικέλλῃ. 

ΘΡΑ͂Σ. ὮΩ δημοκρατία καὶ νόμοι, παιόμεθα ὑπὸ 
τοῦ καταράτου ἐν ἐλευθέρᾳ τῇ πόλει. 

ἊΝ κε “-ς 

ΤΙΜ. Τί ἀγανακτεῖς, ὦγαθέ; μῶν τε παρα- 
κέκρουσμαί σε; καὶ μὴν ἐπεμβαλῶ χοίνικας ὑπὲρ 

Ἁ 7 “ 3 Ν ,ὕ “' Ἁ 
τὸ μέτρον τέτταρας. ἀλλὰ τὶ τοῦτο; πολλοὶ 

ξυνέρχονται: Βλεψίας ἐκεῖνος καὶ “άχης καὶ 
, ΞΕ Ἔ λ 4 “" 2 7 Γνίφων καὶ ὅλον τὸ σύνταγμα τῶν οἰμωξομένων. 

« 7 3 2. ἡ Χ ΄ ΄ 3 Ν Ἁ 
ὥστε τί οὐκ ἐπὶ τὴν πέτραν ταύτην ἀνελθὼν τὴν 

9 ’ 7 ΄Ν 

μὲν δίκελλαν ὀλίγον ἀναπαύω πάλαι πεπονηκυΐαν, 

αὐτὸς δὲ ὅτι πλείστους λίθους ξυμφορήσας ἐπιχα- 

λαζῶ πόρρωθεν αὐτούς ; 
ΒΛΕΨ. Μὴ βάλλε, ὦ Τίμων: ἄπιμεν γάρ. 

ΤΙΜ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἀναιμωντί γε ὑμεῖς οὐδὲ ἄνευ 
τραυμάτων.΄. 
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ΟΝΕΙΡΟΣ Η ΑΛΈΚΤΡΥΩΝ. 

ΜΙΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ. 

ΜΙΚ. ᾿Αλλὰ σέ, κάκιστε ἀλεκτρυών, ὁ Ζεὺς 
αὐτὸς ἐπιτρίψειε φθονερὸν οὕτω καὶ ὀξύφωνον ὄντα, 
ὅς με πλουτοῦντα καὶ ἡδίστῳ ὀνείρῳ ξυνόντα καὶ 
θαυμαστὴν εὐδαιμονίαν εὐδαιμονοῦντα διάτορόν τι 
καὶ γεγωνὸς ἀναβοήσας ἐπήγειρας, ὡς μηδὲ νύκτωρ 

γοῦν τὴν πολὺ σοῦ μιαρωτέραν πενίαν διαφύγοιμι. 
καίτοι εἴγε χρὴ τεκμαίρεσθαι τῇ τε ἡσυχίᾳ πολλῇ 
ἔτι οὔσῃ καὶ τῷ κρύει μηδέπω με τὸ ὄρθριον ὥσπερ 
εἴωθεν. ἀποπηγνύντι ---- γνώμων γὰρ οὗτος ἀψευδέ- 
στατός μοι προσελαυνούσης ἡμέρας ---- οὐδέπω μέσαι 
νύκτες εἰσίν. ὁ δὲ ἄῦπνος οὗτος ὥσπερ τὸ χρυσοῦν 
ἐκεῖνο κώδιον φυλάττων ἀφ᾽ ἑσπέρας εὐθὺς ἤδη 
κέκραγεν: ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων γε. ἀμυνοῦμαν γὰρ 
ἀμέλει σε, ἢν μόνον ἡμέρα γένηται, συντρίβων τῇ 
βακτηρίᾳ: νῦν γάρ μοι πράγματα παρέξεις μετα- 

πηδῶν ἐν τῷ σκότῳ. 
ΑΛΕΚ. Μμικύλε δέσποτα, ᾧμην τὶ χαριεῖσθαί 

σοι φθονῶν τῆς νυκτὸς ὁπόσου ἂν δυναίμην, ὡς ἔχοις 

ἐπορθρεὐύόμενος ἀνύειν τὰ πολλὰ τῶν ἔργων" ἢν 
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ω 3. 7 ἌΆ: 

γοῦν πρὶν ἥλιον ἀνίσχειν μίαν κρηπῖδα ἐργάσῃ, 
ἃ ς ἮΛ᾽Υ' “ 3 Ν 27 ΄ ,ὔ 3 πρὸ ὁδοῦ ἔσῃ τοῦτο ἐς τὰ ἄλφιτα πεπονηκώς. εἰ 

͵ θ 7 “ὃ 9." Ν ς ὔ 7 

δέ σοι καθεύδειν ἥδιον, ἐγὼ μὲν ἡσυχάσομαί σοι 
Ἁ Ἁ 3 ͵ 3) Δ 3 ᾽ὔ λυ Ἁ 

καὶ πολὺ ἀφωνότερος ἔσομαι τῶν ἰχθύων, σὺ δὲ 
ΝᾺ ὔ 

ὅρα, ὅπως μὴ ὄναρ πλουτῶν λιμώττῃς ἀνεγρό- - 

μενος. 
“ ’ ν έ 7 

ΜΙΚ. Ὦ Ζεῦ τεράστιε καὶ ᾿Ηράκλεις ἀλεξίκακε, 
’ Ν Ν » 23 3 7 9 ’ὔ 3 ς 

τί τὸ κακὸν τοῦτ᾽ ἐστίν ; ἀνθρωπίνως ἐλάλησεν ὁ 

ἀλεκτρυών. 
’ 3 -“ Ν ΑΛΕΚ. Εἶτά σοι τέρας εἶναι δοκεῖ τὸ τοιοῦτον, το 

ε 7 Ὁ 3 

εἰ ὁμόφωνος ὑμῖν εἰμε; . 
Ἴ -“ 7 9.».ωβὄΡ 9 ’ 3 ΜΙΚ. Πῶς γὰρ οὐ τέρας ; ἀλλ᾽ ἀποτρέποιτε, ὦ 

7 Ἀ Ἃ 3 9. ς [2 ὦ θεοί, τὸ δεινὸν ἀφ᾽ ἡμῶν. τς 
ΑΛΕΚ. Σύ μοι δοκεῖς, ὦ Μικύλε, κομιδῇ ἀπαί- 

5 ΄ 4 
δευτος εἶναι μηδ᾽ ἀνεγνωκέναι τὰ “Ομήρου ποιήματα, ι5 

Ω “ : ΜΝ ἐν οἷς καὶ ὁ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἵππος ὁ Ξάνθος μακρὰ 
7 μέ ᾽ὔ χαίρειν φράσας τῷ γχρεμετίζειν ἕστηκεν ἐν μέσῳ 

“Ὁ 7 Ἷ ῇ 3 [κέ ς “ 3 
τῷ πολέμῳ διαλεγόμενος, ἔπη ὅλα ῥαψῳδών, οὐχ 
Ψ 3 Ἁ -Ὁ“΄ 3 ΄ν 7 3 Ἁ Ἁ 

ὥσπερ ἐγὼ νῦν ἄνευ τῶν μέτρων, ἀλλὰ καὶ 
9 4 3 ὩΝ Ἁ Ν , ᾽ 

ἐμαντεύετο ἐκεῖνος καὶ τὰ μέλλοντα προεθέσπιξε, :ο 
δ 50.) , 50. 7 Ν γ.ωὩὉ ε.») ΄ 

καὶ οὐδὲν τι παράδοξον ἐδόκει, ποιεῖν, οὐδ᾽ ὁ ἀκούων 
- Ν 

ἐπεκαλεῖτο ὥσπερ σὺ τὸν ἀλεξίκακον , ἀποτρόπαιον 
7 3 

ἡγούμενος τὸ ἄκουσμα. καίτοι τί ἂν ἐποίησας, εἴ 
᾿ - αὶ » ἣΝ ᾿ ἢ. 2 τ ν ς σοι ἡ τῆς ᾿Αργοῦς τρόπις ἐλάλησεν, ὥσπερ ποτὲ ἡ 

Ἁ “5 ’ . ’ 3 ᾽ὔ . Ἂ 3 φηγὸς ἐν Δωδώνῃ αὐτόφωνος ἐμαντεύσατο, ἢ εἰ :- 
53 ’ Ἂ 7 βύρσας εἶδες ἑρπούσας καὶ βοῶν κρέα μυκώμενα, 

, ων 3 “Ὁ 

,᾿ ἡμίοπτα, περιπεπαρμένα τοῖς ὀβελοῖς ; ἐγὼ δὲ 
“-“ ΕΝ “Ἑρμοῦ πάρεδρος ὧν λαλιστάτου καὶ λογιωτάτου 

Δ ρὺ ς “Ὁ ϊ 

θεῶν ἁπάντων καὶ τἄλλα ὁμοδίαιτος ὑμῖν καὶ 
σύντροφος οὐ χαλεπῶς ἔμελλον ἐκμαθήσεσθαι τὴν 3. 



1ο 

15 

20 

25 

20 

64 “ΜΟΥΚΙΩΑ͂ΝΟΥ [2 

’ 

ἀνθρώπων φωνήν. εἰ δὲ ἐχεμυθήσειν ὑπόσχοιο μοι, 
᾿ ή 32. ἡ“ 3 "“" 

οὐκ ἂν ὀκνήσαιμί σοι τὴν ἀληθεστέραν αἰτίαν εὐπειῖν 
[οὶ Ἂ ς » φ 7 

τῆς πρὸς ὑμᾶς ὁμοφωνίας καὶ ὅθεν ὑπάρχει μοι 

οὕτω λαλεῖν. 
᾿,'.͵ ΜΙΚ. ᾿Αλλὰ μὴ ὄνειρος καὶ ταῦτά ἐστιν, 

, δ Ψ , ὃ , 5..ἊΝ ΝῊ ϑ 
ἀλεκτρυὼν οὕτω πρὸς με ὀιαλεγοόμενος ; εἰπέ ὁ οὖν 

πρὸς τοῦ “Ἑρμοῦ, ὦ βέλτιστε, ὅ τι καὶ ἄλλο σοι 
“Ὁ ΜᾺ 7 

τῆς φωνῆς αἴτιον. ὡς δὲ σιωπήσομαι καὶ πρὸς 
δέ 5. ἡ ’ Ἁ ὃ ὃ “ , Ν ΕΝ 

οὐδένα ἐρῶ, τί σε χρὴ δεδιέναι ; τίς γὰρ ἂν 
’ ε 3 Υ͂ Ν 

πιστεύσειέ μοι, εἴ τι διηγοίμην ὡς ἀλεκτρυόνος αὐτὸ 

εἰπόντος ἀκηκοώς ; 
᾿ 7 “ 3 ΑΛΕΚ. '"Ἄκους τοίνυν παραδοξότατόν σοι εὖ 

οἶδ᾽ ὅτι λόγον, ὦ Μικύλε: οὑτοσὶ γὰρ ὃ νῦν σοι 
9 Ἁ ῇ 3 Ν [ἴω 3 ἀλεκτρυὼν φαινόμενος οὐ πρὸ πολλοῦ ἄνθρω- 

πος ἣν. 
“ , ΜΙΚ. "Ηκουσά τι καὶ πάλαι τοιοῦτον ἀμέλει 

Ν ς. ἡ ς 3 7 “ , περὶ ὑμῶν, ὡς ᾿Αλεκτρυών τις νεανίσκος φίλος 
έἔνουτο τῷ "Αρει καὶ ξυμπίνοι τῷ θεῷ καὶ ξυγκω- γένοι ὦ "Ἄρει καὶ ξυμπίνοι τῷ θεῷ καὶ ξυγ 

ἃ " ον ς 7 “᾿ μάζοι καὶ κοινωνοίη τῶν ἐρωτικῶν" ὁπότε γοῦν 
3 ’ὔ Ἁ Ἁ 3 Ὶ ,ὔ 4 ς κ“ 

ἀπίον. παρὰ τὴν ᾿Αφροδίτην μοιχεύσων ὁ ἴάρης, 
3 4 Ν Ν 3 ΄ νλ, 59 7 Ν ἐπάγεσθαι καὶ τὸν ᾿Αλεκτρυόνα, καὶ ἐπειδήπερ τὸν 

““. Ν 

Ἥλιον μάλιστα ὑφεωρᾶτο, μὴ κατιδὼν ἐξείποι πρὸς 

τὸν “Πῴφαιστον, ἔξω πρὸς ταῖς θύραις ἀπολείπειν 
ς ’ ς 

ἀεὶ τὸν νεανίσκον μηνύσοντα ὁπότε ἀνίσχοι ὁ 
3 ᾿ 3 Ηλιος. εἶτά ποτε κατακοιμηθῆναι μὲν τὸν ᾿Αλεκ- 

ω Ἁ Ν Ν δ᾿ 
τρυόνα καὶ προδοῦναι τὴν φρουρὰν ἄκοντα, τὸν δὲ 
σ ἤ 3 “ "Ν 5» 7 Α “" Ηλιον λαθόντα ἐπιστῆναι τῇ ᾿Δφροδίτῃ καὶ τῷ 
"Γ΄ ᾽ , » , νιν ΄, ᾿ Ἄρει ἀφρόντιδι ἀναπαυομένῳ διὰ τὸ πιστεύειν τὸν 
3 “ ἌᾺ ΥΥ͂ , 2 - ἡ, Ν ὰ λ Αλεκτρυόνα μηνῦσαι ἄν, εἴ τις ἐπίοι" καὶ οὕτω τὸν 
ἠ " “ ἴῳ] Δ Ἥφαιστον παρ᾽ Ἡλίου μαθόντα συλλαβεῖν αὐτοὺς 
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7 » ’ »"" "Ἵ.". ἃ 

περιβαλόντα καὶ σαγηνεύσαντα τοῖς δεσμοῖς, ἃ 
’ 

πάλαι πεποίητο ἐπ᾽ αὐτούς" ἀφεθέντα δὲ ὡς ἀφείθη 
νον ἢ 5 . . ἢ ἣ 

τὸν "Αρη ἀγανακτῆσαι κατὰ τοῦ ᾿Αλεκτρυόνος καὶ 
- ΣΧ » Ν Ν φ 3 “ Ψ μεταβαλεῖν αὐτὸν ἐς τουτὶ τὸ ὄρνεον αὐτοῖς ὅπλοις, 

Ἂ , ’ ἌᾺ Ἂ ὡς ὄτι τῆς κόρυθος τὸν λόφον ἔχειν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ 
λ λ [οὶ ς » 3 [ή Δ, Μ . 5» 

καὶ διὰ τοῦτο ὑμᾶς ἀπολογουμένους τῷ "Ἄρει, ὅτ ἼῸ 
οὐδὲν ὄφελος, ἐπειδὰν αἴσθησθε ἀνελευσόμενον τὸν 

» [ο ἊἊ 

“Ἥλιον, πρὸ πολλοῦ βοῶν ἐπισημαινομένους τὴν 
ἀνατολὴν αὐτοῦ. 

ΑΛΕΚ. Φασὶ μὲν καὶ ταῦτα, ὦ ΜΜικύλε, τὸ 
“ἢ ’ὔ 

δ᾽ ἐμὸν ἑτεροῖόν τὶ γέγονε καὶ πάνυ ἔναγχος εἰς 
ἀλεκτρυάνα σοι μεταβέβηκα. . 

᾿ ΜΙΚ. Πῶς; ἐθέλω γὰρ τοῦτο μάλιστα εἰ- 
δέναι. 
ΑΛΕΚ. ᾿Ακούεις τινὰ Πυθαγόραν νησαρχίδην 

Σάμιον ; 
Ν 3 “ ἃ 

ΜΙΚ. Τὸν σοφιστὴν λέγεις, τὸν ἀλαζόνα, ὃς 
“ “ 

ἐνομοθέτει, μήτε κρεῶν γεύεσθαι μὴτε κυάμους 
2 ͵ [ὴ 3 Ν. ον ἐπ 3 ΄ 2 ἐσθίειν, ἥδιστον ἐμοὶ γοῦν ὄψον ἐκτράπεζον ἀπο- 

φαίνων, ἔτι δὲ πείθων τοὺς ἀνθρώπους, ὡς πρὸ τοῦ 
, ’ ’ὔ’ 

Πυθαγόρου Εὔφορβος γένοιτο’ γοητά φασι καὶ 
τερατουργὸν τὸν ἄνθρωπον, ὦ ἀλεκτρυών. 

ΜᾺ ’ὔ 3 ς 

ΑΛΕΚ. ᾿Ἐκεῖνος αὐτὸς ἐγὼ σοί εἰμι ὁ Πυθαγό- 
, “Ὁ εὴ . “ 

ρας, ὥστε παῦ᾽, ὠγαθέ, λοιδορούμενός μοι καὶ ταῦτα 
οὐκ εἰδὼς οἷός τις ἣν τὸν τρόπον. 

ΜΙΚ. Τοῦτ᾽ αὖ μακρῷ ἐκείνου τερατωδέστερον, 
ἀλεκτρυὼν φιλόσοφος. εἰπὲ δὲ ὅμως, ὦ Μνησάρχου 
παῖ, ὅπως ἡμῖν ἀντὶ μὲν ἀνθρώπου ὄρνις, ἀντὶ δὲ 

ο 
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Σαμίου Ταναγρικὸς ἀναπέφηνας". οὐ πιθανὰ γὰρ. 
Ὁ“ 9 ᾿ ἶ Τὰ ,Ὃ ς 9 Ἧ. Ἁ 9 

ταῦτα οὐδὲ πάνυ πιστεῦσαι ῥάδια, ἐπεί καὶ δύ 
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66 “ΟΥΚΙΆΑ͂ΝΟΥ [4 

[οὶ 7 Ἁ 3 ’) 

ἤδη μοι τετηρηκέναι δοκῶ πάνυ ἐν σοὶ ἀλλότρια 
,» ᾿ Γ. 

τοῦ Πυθαγόρου. 
ΑΛΕΚ. Τὰ ποῖα ; 

3 ξ λῚ ΜΙΚ. Ἕν μέν, ὅτι λάλος εἶ καὶ κρακτικός, ὁ δὲ 
»" 3 }Ὶ σιωπᾶν ἐς πέντε ὅλα ἔτη οἶμαι παρήνει, ἕτερον δὲ 

ἴω 7 ΄ 

καὶ παντελῶς παράνομον" .οὐ γὰρ ἔχων ὃ τί σοι 
, 5. , 2 

παραβάλοιμι, κυάμους χθές,, ὧς οἶσθα, ἔχων, ἕμεον 

καὶ σὺ οὐδὲν μελλήσας ἀνέλεξας αὐτούς: ὥστε ἢ 
ἴο Ν ; 53 Ἃ ; ἐψεῦσθαί σοι ἀνάγκη καὶ ἄλλῳ εἶναι, ἢ Πυθαγόρᾳ 

,ὔ νΝ Ν 3 “4 

ὄντε παρανενομηκέναν καὶ τὸ ἴσον ἠσεβηκέναι 
᾽ ’ Ἢ ὦ Ἃ 3 Ἁ Ἁ . 

κυάμους φωγόντα, ὡς ἂν εἰ τὴν κεφαλὴν τοῦ 
Ν ’ὔ 

πατρὸς βεβρωκεις. 
53 3 ͵ ΑΛΕΚ. Οὐ γὰρ οἶσθα, ὦ ΪΜικύλε, ἥτις αἰτία 

“ ᾽ Σ Ν Ἁ τούτων, οὐδὲ τὰ πρόσφορα ἑκάστῳ βίῳ. ἐγὼ δὲ 
Υ̓ Ἁ 3 3 Ι “ ἢ: 7 3 7 4 

τότε μὲν οὐκ ἤσθιον τῶν κυάμων, ἐφιλοσόφουν γάρ" 
[οὶ Ν 7 ) ΚΥ7ΐ 3 Ἁ ἈΝ Ν 3 3 ’ νῦν δὲ φάγοιμ᾽ ἄν, ὀρνιθικὴ γὰρ καὶ οὐκ ἀπόρρητος 

ἡμῖν ἡ τροφή. πλὴν ἀλλ᾽ εἴ σοι φίλον, ἄκουε ὅπως 
3 ; -“" “ 3 Ν 3 “ Ι ἐκ Πυθωγόρου τοῦτο νῦν εἶμι, καὶ ἐν οἵοις βίοις 

ἥ [οῚ Ὰ πρότερον ἐβιότευσα, καὶ ἅτινα τῆς μεταβολῆς 
ς ΄ 3 , 

ἐκάστης ἁπολεέλαυκα. 
᾽ 

ΜΙΚ. Δ έγοις ἄν: ὡς ἔμοιγε ὑπερήδιστον ἂν τὸ 
ἄκουσμα γένοιτο; ὥστε εἴ τις αἵρεσιν προθείη, 

ῇ “ 324 2 . ΦᾺ 3 ’ Ἁ “ 
πότερα μᾶλλον ἐθέλω σοῦ ἀκούειν τὰ τοιαῦτα 

, Ἃ ΄-ὦ Ω 
διεξιόντος ἢ τὸν πανευδαίμονα ὄνειρον ἐκεῖνον αὖθις 
ς᾽ »"“ 3 ς 

ὁρᾶν τὸν μικρὸν ἔμπροσθεν, οὐκ οἶδα, ὁπότερον ἂν 
ς “ Ω 3 Ν. 6 “Ὁ Ν Ἁ ρ ς ’ 
ἑλοίμην" οὕτως ἀδελφὰ ἡγοῦμαι τὰ σὰ τοῖς ἡδίστοις 

φανεῖσι, καὶ ἐν ἴσῃ ὑμᾶς τιμῇ ἄγω σέ τε καὶ τὸ 

πολυτίμητον ἐνύπνιον. 
Ν Ν Ἁ 3 “ Ν ᾿᾽ . ΑΛΕΚ. Ἔτι γὰρ σὺ ἀναπεμπάξῃ τὸν ὄνέιρον 

’ ς ᾽ὔ Ω ’ 3 ,ὔ 

τίς ποτε ὁ φανείς σον ἣν, καί τινα ἰνδάλματα 
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[4 ᾽ὔ .Ἃ ’ 6 “ Ά 

μάταια διαφυλάττεις κενὴν καί, ὡς ὁ ποιητικὸς 
’ὔ Ἂ 

λόγος, ἀμενηνήν τινα εὐδαιμονίαν τῇ μνήμῃ μετα- 

διώκων ; 
’ Ἂ ΜΙΚ. ᾿Αλλ’ οὐδ᾽ ἐπιλήσομαί ποτε, ὦ ἀλεκτρυών, 

εὖ ἴσθι τῆς ὄψεως ἐκείνης" οὕτω μοι πολὺ τὸ μέλι 
ἜΚ ΨΈΨᾳ.Ι “εν ᾿ " ε 
ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ. ὄνειρος καταλιπὼν ᾧχετο, ὡς 

’ 3 ΄ Α ’ ς 5» 2 39 ὦ Ο 
μόγις ἀνοίγειν τὰ βλέφαρα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐς ὕπνον αὖθις 
κατασπώμενα. οἷον γοῦν ἐν τοῖς ὠσὶ τὰ πτερὰ 

’ “ 

ἐργάξεται στρεφόμενα, τοιοῦτον γάργαλον παρεῖχέ , 
μοι τὰ ὁρώμενα. 
ΑΛΕΚ. Ἡράκλεις, δεινόν τινα φὴς τὸν ἔρωτα 

τοῦ ἐνυπνίου, εἴγε πτηνὸς ὦν, ὥς φασι, καὶ ὅρον 

ἔχων τῆς πτήσεως τὸν ὕπνον ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα 
2] . , ἴά. ἴω 

ἤδη πηδᾷ καὶ ἐνδιατρίβει ἀνεῳγόσι τοῖς ὀφθαλμοῖς 
᾿ [Ὰ Χ 3 Ἁ ’ 3 έ 

μελεχρὸς οὕτω καὶ ἐναργὴς φαινόμενος " ἐθέλω 

γοῦν ἀκοῦσαι οἷός τίς ἐστιν οὕτω σοὶ τριπό- 

θητος ὦν. β , 
Ἁ ἴον νΝ κι ΜΙΚ. “Ἑτοιμος λέγειν. ἡδὺ γοῦν τὸ μεμνῆσθαι 

καὶ διεξιέναι τε περὶ αὐτοῦ. σὺ δὲ πηνίκα, ὦ 
,ὔ [οὶ “ 

Πυθαγόρα, διηγήσῃ τὰ περὶ τῶν μεταβολῶν ; 
3 3 ἪΠ 2 

ΑΛΕΚ. ᾿Ἐπειδὰν σύ, ὦ Μικύλε, παύσῃ ὀνειρώτ- 
των, καὶ ἀποψήσῃ ἀπὸ τῶν βλεφάρων τὸ μέλει" τὸ 
νῦν δὲ πρότερος εἰπέ, ὡς μάθω, εἴτε διὰ τῶν 

, ἴξν » λ “Ὁ ’ ή 
ἐλεφαντίνων πυλῶν εἴτε διὰ τῶν κερατίνων σοι 0 

ὄνειρος ἧκε πεμπόμενος. 
ὴ 4 3. ΜΙΚ.. Οὐδὲ δι’ ἑτέρας τούτων, ὦ Πυθαγόρα. 

’ 

ΑΛΕΚ. Καὶ μὴν “Ὅμηρος δύο μόνας ταύτας 
5 7 ω 

λέγει. : 
7 Ν “Ὰ ; »“ Α 

ΜΙΚ. Ἔα χαίρειν τὸν λῆρον ἐκεῖνον ποιητὴν 
- εξ 

οὐδὲν εἰδότα ὀνείρων πέρι. οἱ πένητες ἴσως ὄνειροι 
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68. ΛΜΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ ο΄ [6 

ὃ Ἁ -»" ’ὔ 3ς, “ 9. κ»“« ς» δὲ ιἰὰ τῶν τοιούτων ἐξίασιν, οἵους ἐκεῖνος ἑώρα οὐδὲ 
πάνυ σαφῶς τυφλὸς αὐτὸς ὦν" ἐμοὶ δὲ διὰ χρυσῶν 
τινων πυλῶν ὁ ἥδιστος ἀφίκετο χρυσοῦς καὶ αὐτὸς 

Ἁ “Ὁ 7΄ 7 ν΄. ν 59 καὶ χρυσᾶ πάντα περιβεβλημένος καὶ πολὺ ἐπαγὸ- 
μενος χρυσίον. 

“): μὰ “" 

ΑΛΕΚ. Παῦε, ὦ Μίδα βέλτιστε, χρυσολογῶν" 

ἀτεχνῶς γὰρ ἐκ τῆς ἐκείνου σοι εὐχῆς τὸ ἐνύπνιον 
δ ’ [οὶ αν 

καὶ μέταλλα ὅλα χρύσεια κεκοιμῆσθαί μοι δοκεῖς. 
ἰὴ , 

ΜΙΚ. Πολύ, ὦ Πυθαγόρα, χρυσίον εἶδον, πολύ, 
»“" ἤ Ἁ ᾿ 

πῶς οἴει καλόν, οἵαν τὴν αὐγὴν ἀπαστράπτον ; τί 
ς 7 “ Ἁ 5 ἴω 3 ἰχθὸ 

ποτε ὁ Πινδαρός φησι περὶ αὐτοῦ ἐπαινῶν ;" 
᾿ 5 ἀνάμνησον γάρ με, εἰ οἶσθα, ὁπότε ὕδωρ ἄριστον 

’ , “Ἢ. 

εἰπὼν εἶτω τὸ χρυσίον θαυμάζει, εὖ ποιῶν . . ., ἐν 
ἴω ΄ 7 " 

ἀρχῇ εὐθὺς τοῦ βιβλίον. . .. κάλλιστόν τι ἀσμά- 
των ἁπάντων. ᾿ ΄ 

ΑΛΕΚ. Μῶν ἐκεῖνο ζητεῖς, 
,Ψ, 4 [4 ς 4 Ά "Δ" ΤᾺΝ; ἄριστον μὲν ὕδωρ" ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ 

ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου ; 

ΜΙΚ. Νὴ Δία, τοῦτ᾽ αὐτό" ὥσπερ γὰρ τοὐμὸν 
85. ἐ 30. Α ς “ ; ε 3 ΝΌΟΝ 
ἐνύπνιον ἰδὼν ὁ Πίνδαρος οὕτως ἐπαινεῖ τὸ χρυσίον. 
ε ν Ὑ{ , 4} Ωὰ 37 - 3 , ὡς δὲ ἤδη μάθῃς οἷόν τι ἦν, ἄκουσον, ὦ σοφώτατε 
9 ᾽ Ψ Ἃ 3 3.» ) ( ᾽ ΟῚ 

ἀλεκτρυών... ὅτε μὲν οὐκ οἰκόσιτος ἦν χθές, οἶσθα" 
ς ἢ [ “᾿ 

Εὐκράτης γάρ με ὁ πλούσιος ἐντυχὼν ἐν ἀγορᾷ 
᾽ ΄ 9. ἡ Ἢ Ἁ Ψ 9. ἃ Ν ἴω 

λουσάμενον ἥκειν ἐκέλευε τὴν ὥραν ἐπὶ τὸ δεῖπνον.. 
ΑΛΕΚ. Οἷδα πάνυ τοῦτο πεινήσας παρ᾽ ὅλην 

Ἁ ς “ . 3ἢ 3 ε ’ Ὁ τὴν ἡμέραν, ἄχρι μοι βαθείας ἤδη ἑσπέρας ἧκες 
ὑποβεβρεγμένος τοὺς πέντε κυάμους ἐκείνους κομί- 
ζἕων οὐ πάνυ δαψιλὲς τὸ δεῖπνον ἀλεκτρυόνι ἀθλητῇ 

͵ Ἁ 9 ’ 3 3 ΝᾺ 9 

ποτε γενομένῳ καὶ ᾿Ολύμπια οὐκ ἀφανῶς ἀγω- 
μ νισαμένῳ. 
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Ν ή [ο ᾿ 

ΜΙΚ. Ἐπεὶ δὲ δειπνήσας ἐπανῆλθον, ἐκάθευδον 

εὐθὺς τοὺς κυάμους σοι παραβαλών, εἶτα μοι κατὰ 
Α “ ᾿ 9 7 δ 7 ᾿ οἌ} ς 

τὸν “Ὅμηρον ἀμβροσίην διὰ νύκτα θεῖός τις ὡς 
κι Ν 

ἀληθῶς ὄνειρος ἐπιστὰς. .. 
δ ἴω) ι 

ΑΛΕΚ. Τὰ παρὰ τῷ Εὐκράτει πρότερον, ὦ 
Μ ’ “4 Α Ν ὃ ΜᾺ χὺ 43 ᾽ Ἁ Ἁ 

ικύλε, διήγησαι καὶ τὸ δεῖπνον οἷον ἐγένετο καὶ τὰ 
ἢ Νῇ " Ψ Ν ᾿ 5. ς“Δ' ἐν τῷ συμποσίῳ ἅπαντα" κωλύει γὰρ οὐδὲν αὖθίς 
σε δειπνεῖν, ὥσπερ ὄνειρόν τινα τοῦ δείπνου ἐκείνου 

Ν 3 ,, Ἂ ᾽7 Ἁ 
ἀναπλάττοντα καὶ ἀνωμηρυκώμενον τῇ μνήμῃ τῶ 

’ὔ βεβρωμένα. 
ΜΙΚ. '"Ὧιμην ἐνοχλήσειν καὶ ταῦτα διηγούμενος" 
Ἄν ᾿ ΝΝ ᾿ ᾿ ᾿ Ν ͵ 3 
ἐπεὶ δὲ σὺ προθυμῇ, καὶ δὴ λέγω. οὗ πρότερον, ὦ 

[4 Ν 

Πυθαγόρα, παρὰ πλουσίῳ τινὶ δειπνήσας ἐν ἅπαντι 
- ᾽ὔ ’ἤ ΑἉ 3 φῚ 3. [4 " »Ἅ 

τῷ βίῳ τύχῃ τινὶ ἀγαθῇ ἐντυγχάνω χθὲς τῷ 
Ν 

Εὐκράτει, καὶ ἐγὼ μὲν προσειπὼν αὐτόν, ὥσπερ 
3 ’ 3 ’ ς Ἁ Ὰ 

εἰώθειν, δεσπότην ἀπηλλαττόμην, ὡς μὴ καταισχύ- 
Ξ Ν ἤ “ 2. »“ 

νοιμι αὐτὸν ἐν τριβακῷ τῷ τρίβωνι συμπαρομαρτῶν, 
ς ᾽ ,ὔ 4 Ἁ 7 “ 

ὁ δέ, Μικύλχλε, φησί, θυγατρὸς τήμερον ἑστιῶ 
7 -“ 

γενέθλια καὶ παρεκάλεσα τῶν φίλων μάλα πολλούς" 
ἐπεὶ δέ τινά φασιν αὐτῶν μαλακῶς ἔχοντα οὐχ 
Φ᾽ 3 Σ ," 3, να “Ὁ Ἁ 3 23Ὁϑ»Λ.7»υη “ οἷόν τε εἶναι ξυνδευπνεῖν μεθ᾽ ἡμῶν, σὺ ἀντ᾽. ἐκείνου 

ἋἊ Ὗ ἧκε λουσάμενος, ἣν μὴ ὅ γε κληθεὶς αὖθις εἴπῃ 

ἀφίξεσθαι, ὡς νῦν γε ἀμφίβολός ἐστι. τοῦτο 
; ἢ ᾿ 

ἀκούσας ἐγὼ προσκυνήσας ἀπήειν εὐχόμενος ἅπασι 
θεοῖς ἠπίαλόν τινα ἢ πλευρῖτιν ἢ ποδάγραν ἐπι- 

έ 5 μαλακιζομένῳ ἐκείνῳ, οὗ ἔφεδ Ξγὰ πέμψαι. τῷ μαλακιζομένῳ ἐκείνῳ, ἐφεὸρος ἐγὼ 
Ἁ 3 7 δι ΄ 3 ᾽ὔ Ἁ Ν καὶ ἀντίδευπνος καὶ διάδοχος ἐνεκλήμην. καὶ τὸ 

ἄχρι τοῦ λουτροῦ αἰῶνα μήκιστον ἐτιθέμην συνεχὲς 
δὰ ς ῳ : 

ἐπισκοπῶν, ὁποσάπουν τὸ στουχεῖον εἴη, καὶ πηνίκα 
»“ “ , φ 

ἤδη λοῦσθαι δέοι. κἀπειδή ποτε ὁ καιρὸς ἀφίκετο, 
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70 ᾿ ΜΟΥΚΙΑΝΟΥ͂ [9 

ἽΝ ) Ν , ᾿ , 
πρὸς τάχος ἐμαυτὸν ἀπορρύψας ἄπειμι κοσμίως 

’ 

μάλα ἐσχηματισμένος, ἀναστρέψας τὸ τριβώνιον, 
“ ΄ 7 4 ὡς ἐπὶ τοῦ καθαρωτέρου γένοιτο ἡ ἀναβολή. κατα- 

; Ν “Ὁ ,ὔ Ἁ 

λαμβάνω τε πρὸς ταῖς θύραις ἄλλους τε πολλοὺς καὶ 
» 7 Ν 4 δὴ κἀκεῖνον φοράδην ὑπὸ τεττάρων κεκομισμένον, 

Ἂς Υ -“ 

ᾧ με ὑποδειπνεῖν ἔδει, τὸν νοσεῖν λεγόμενον, καὶ 
"ὃ ,, δὲ ’ 3, ς Ι “ Α ἐδήλου δὲ πονήρως ἔχων: ὑπέστενε γοῦν καὶ 

“ ᾽ὔ 
ὑπέβηττε μύχιόν τι καὶ ἐχρέμπτετο δυσπρόσοδον, 
9 Ν όλ, Ἃ, Ν ὃ ὃ ’ὔ 3 Ἁ Ἁ ζ ᾽ 

ὠχρὸς ὅλος ὧν καὶ διῳδηκώς, ἀμφὶ τὰ ἑξήκοντα 
ἢ ἢ ’ ᾿ ᾽ 3 »-Ὁ ὦ 

ἔτη σχεδόν" ἐλέγετο δὲ φιλόσοφός τις εἶναι τῶν 
Ν ᾿ , ΄, ε “ 

πρὸς τὰ μειράκια φλυαρούντων. ὁ γοῦν πώγων 
Ν φν ς Ἁ “ 

μάλα τραγικὸς ἣν ἐς ὑπερβολὴν κουριῶν" καὶ 
9 7 δὲ Ἶ , ἴον 3 ἊἪ ὃ ΄ Ψ 

αἰτιωμένου δὲ ᾿Αρχιβίου τοῦ ἰατροῦ, διότι οὕτως 
, Ἁ 7 “ 

ἔχων ἀφίκετο, Τὰ καθήκοντα, ἔφη, οὐ χρὴ προδι- 
’ .Ν [ο ῇ 3 Ὰ Ι ’ 

δόναι, καὶ ταῦτα φιλόσοφον ἄνδρα, κἂν μυρίαι νόσοι 
3 ξ ΄ ς 7 Ν 3 ὔ Ξ ἐμποδὼν ἱστῶνται" ἡγήσεται γὰρ Εὐκράτης ὑπίερ- 

ἴω Ν ς Ὁ 3 Ἁ Ω 3 3 4 2 3 

εωρᾶσθαι πρὸς ἡμῶν. Οὐ μὲν οὗν, εἶπον. ἐγώ, ἀλλ 
: : Ἂ Ν [Α. “ ἐπαινέσεταί σε, ἢν οἴκοι παρὰ σαυτῷ μᾶλλον 

ἀποθανεῖν ἐθέλῃς ἥπερ ἐν τῷ συμποσίῳ συνανα- 
΄ Ν Ἁ Ἁ “ 7 

χρεμψάμενος τὴν ψυχὴν μετὰ τοῦ φλέγματος. 
Ὰ Χ ’ 

ἐκεῖνος μὲν οὖν ὑπὸ μεγαλοφροσύνης οὐ προσε- 
ποιεῖτο ἀκηκοέναι τοῦ σκώμματος" ἐφίσταται δὲ 

Ἀ.- Χ ς 2 ΄, ’ ν 3ὼν Χ μετὰ μικρὸν ὁ Εὐκράτης λελουμένος καὶ ἰδὼν τὸν 
2 ᾿ς ΠΝ ε , ΝΝ 
Θεσμόπολιν ---- τοῦτο γὰρ ὁ φιλόσοφος ἐκαλεῖτο ----- 
Διδάσκαλε, φησίν, εὖ μὲν ἐποίησας αὐτὸς ἥκων 

“ “ 32 Υ͂ 

παρ᾽ ἡμᾶς, οὐ μεῖον δ᾽ ἄν τι σοι ἐγένετο, καὶ ἀπόντι 
δ φῳ .οο. » ν᾽ ν Φ , γὰρ ἅπαντα ἑξῆς ἀπέσταλτο ἀν. καὶ ἅμα λέγων 

ΟῚ “Ὁ ἂν - 

ἐσήει χειραγωγῶν τὸν Θεσμόπολιν ἐπερειδόμενον 
Κι 95.»ϑ 3 δ Ἁ 3 , 

καὶ τοῖς οἰκέταις. ἐγὼ μὲν οὖν ἀπιέναι παρεσκευα- 
; ς ΟΣ Ν ν 32. ν ὕ 

ζόμην, ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἐπὶ πολὺ ἐνδοιάσας, 

10 

11 
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ἐπεί με πάνυ σκυθρωπὸν εἶδε, Πάριθι, ἔφη, καὶ σύ, 

ὦ Μικύλε, καὶ συνδείπνεν μεθ᾽ ἡμῶν τὸν υἱὸν γὰρ 

ἐγὼ κελεύσω ἐν τῇ γυναικωνίτιδι μετὰ τῆς μητρὸς 
ἑστιᾶσθαι, ὡς σὺ χώραν ἔχοις. ἐσήειν οὖν μάτην 

[ 3 7 , ᾿ 7 

λύκος χανὼν παρὰ μικρόν, αἰσχυνόμενος ὅτι ἐδόκουν ς 
; “ 7 Ν 7 “ 

ἐξεληλακέναι τοῦ συμποσίου τὸ παιδίον τοῦ Εὐκρά- 
Ἁ , Χ ἰρὰ Ἂ τους. κἀπειδὴ κατακλίνεσθαι καιρὸς ἣν, πρῶτον 

ἊΝ 9 ’ὔ 9 ὔ Ν Θ ν 3 3 μὲν ἀράμενοι ἀνέθεσαν τὸν Θεσμόπόολιν οὐκ ἀπραγ- 
3 ,7] , μόνως μὰ 4ία πέντε οἶμαι νεανίσκοι εὐμεγέθεις 

“Ὁ ΄, 7 ὑπαυχένια περιβύσαντες αὐτῷ πάντοθεν, ὡς διαμένοι. 
2 “ ) Χ - ’ ἐν τῷ σχήματι καὶ ἐπὶ πολὺ καρτερεῖν δύναιτο. 
53 7 7 “ ΝᾺ 

εἶτα μηδενὸς ἀνεχομένου πλησίον κατακεῖσθαι αὐτοῦ 
7 ς ε ,] 

ἐμὲ ὑποκατακλίνουσι φέροντες, ὡς ομοτράπεζοι 
τ “ “ μὰ ἍΝ 

εἴημεν. τοὐντεῦθεν ἐδειπνοῦμεν, ὦ Πυθαγόρα, πο- 
“8: 3 Ν σ΄ Ἂ 

λύοψόν τι καὶ ποικίλον δεῖπνον ἐπὶ χρυσοῦ πολλοῦ 
3 ἴον ᾿ 7 

καὶ ἀργύρου" καὶ ἐκπώματα ἦν χρυσᾶ καὶ διάκονοι 
Ἁ ’ 

ὡραϊοι καὶ μουσουργοὶ καὶ γελωτοποιοὶ μεταξύ, καὶ 
Δ 7 Ἁ 3 .3 » 

ὅλως ἡδίστη τις ἦν ἡ διατριβή: πλὴν ἀλλ᾿ ἕν με 
3 Ὰ 3 “ ς , 3 “ Α 
ἐλύπει οὐ μετρίως, ὁ Θεσμόπολις εἐνοχλῶν καὶ 
3 7 4 Ἁ ᾿ Ἁ 4 ς δ 

ἀρετήν τινὰ πρός με διεξιὼν 'καὶ διδάσκων, ὡς αἱ 
’ 3 “4 ’ ’ὔ 3 “ Ἁ [ἡ δύο ἀποφάσεις μίαν κατάφασιν ἀποτελοῦσι, καὶ ὡς 

5. Ὁ )ὔ 3 ’ Ἁ 5 3 9. ἡ , λ 4 εἰ ἡμέρα ἐστί, νὺξ οὐκ ἔστιν, ἐνίοτε δὲ καὶ κέρατα 
3 5. " ᾽Ὲ Ν 5 λΧ ὃ 7 ἔφασκεν εἶναί μοι. τοιαῦτα πολλὰ οὐδὲν δεομένῳ 

ων ’ λ 7 Ἁ 3 προσφιλοσοφῶν συνείρει καὶ ὑπετέμνετο τὴν εὐφρο- 
7 “Ὁ Ἂ 3 ͵ 

σύνην οὐκ ἐῶν ἀκούειν τῶν κιθαριζόντων ἢ ἀδόντων. 
“ 4 3 ω 

τοιοῦτο μέν σοι, ὦ ἀλεκτρυών, τὸ δεῖπνον. 
[ᾷ 3 ΑΛΕΚ. Οὐχ ἥδιστον, ὦ Μικύλε, καὶ μάλιστα 

3 Ἁ ἌἍ: ’ὔ θ ἴω. λ ᾽ὔ 9 7 7 

ἐπεὶ συνεκληρώθης τῷ λήρῳ ἐκείνῳ γέροντι. 
ῇ λιν Ν ΜΙΚ. "Ἄκουε δὲ ἤδη καὶ τὸ ἐνύπνιον" ᾧμην γὰρ 

δ Εὐ ᾽ 2. Χ 2 ὃ Υ͂ 3 35303ϑ3ϑ». ὦ 
τὸν Εὐκράτην αὐτὸν ἄπαιδα ὄντα οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 
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᾿ 53 , ΄ Ἁ » ἀποθνήσκειν, εἶτα προσκαλέσαντά με καὶ διαθήκας 
ῇ Φ ε ’ ᾿' ε ’ 5 ’ θέμενον, ἐν αἷς ὁ κληρονόμος ἣν ἁπάντων ἐγώ, 

"Ἢ ν᾿ χ ; 

μικρὸν ἐπισχόντα ἀποθανεῖν: ἐμαυτὸν δὲ παρὲλ- 
» 7 λ ν, 3 ΄ 

θόντα ἐς τὴν οὐσίαν τὸ μὲν χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον 
9 ΝῊ 7 Ν , 7) ; Ἢ 
ἐξαντλεῖν σκάφαις τισὶ μεγάλαις ἀέναον τε καὶ 

ΐ 7 Ἀ 3 ὦ ᾿ “- ᾿ Α 
πολὺ ἐπιρρέον' τὰ δ᾽ ἄλλα, τὴν ἐσθῆτα καὶ 

7 Ἁ υ Ἁ 7 7 

τραπέζας καὶ ἐκπώματα καὶ διακόνους, πάντα ἐμά, 
ς Ν 93 7 ρὺ 3 9 7 Ρ] Ἁ “Ἄ 

ὡς τὸ εἰκός, εἶναι. εἶτα ἐξήλαυνον ἐπὶ λευκοῦ 
2 9 “ 7] ω ᾿  Ὰ 

ζεύγους ἐξυπτιάζων περίβλεπτος ἅπασι τοῖς ορῶσι 
,ὕἷ Ἁ 7 ΝΝ .ἢ καὶ ἐπίφθονος. καὶ προέθεον. πολλοὶ καὶ προΐπο- 

Α “ ,ὔ 5.ϑ » Ἁ 5 ἮΝ Ἁ 
πευον, καὶ εἵποντο πλείους. ἐγὼ δὲ τὴν ἐσθῆτα τὴν 
9 ΧΖΟΣ 3) Ν ἢ κ᾿ ω- ς ͵ 
ἐκείνου ἔχὼν καὶ δακτυλίους βαρεῖς ὅσον ἑκκαίδεκα 

ἐξημμένος τῶν δακτύλων ἐκέλευον ἑστίασίν τινα 
λαμπρὰν εὐτρεπισθῆναι ἐς ὑποδοχὴν τῶν φίλων" 

οἱ δέ, ὡς ἐν ὀνείρῳ εἰκός, ἤδη παρῆσαν καὶ τὸ 
δεῖπνον ἄρτι ἐσεκομίζετο καὶ ὁ πότος συνεκροτεῖτο. 

ἐν τούτῳ ὄντα μὲ καὶ φιλοτησίας προπίνοντα ἐν 
χρυσαῖς φιάλαις ἑκάστῳ τῶν παρόντων, ἤδη τοῦ 
πλακοῦντος ἐσκομιζομένου, ἀναβοήσας ἀκαίρως 
συνετάραξας μὲν ἡμῖν τὸ συμπόσιον, ἀνέτρεψας δὲ 
τὰς τραπέζας, τὸν δὲ πλοῦτον ἐκεῖνον διασκεδάσας 
ὑπηνέμιον φέρεσθαι παρεσκεύασας. ἀρά σοι ἀλόγως 

ἀγανακτῆσαι κατὰ σοῦ δοκῶ ; τριέσπερον ἂν ἡδέως 
ἔτι εἶδον τὸν ὄνειρόν μοι γενόμενον. 
ΑΛΕΚ. Οὕτω φιλόχρυσος εἶ καὶ φιλόπλουτος, 

ὦ Μικύλε, καὶ μόνον τοῦτο ἐξ ἅπαντος θαυμάζεις 
καὶ ἡγῇ εὔδαιμον εἶναι τὸ πολὺ κεκτῆσθαι χρυσίον ; 
ΜΙΚ. Οὐκ ἐγὼ μόνος, ὦ Πυθαγόρα, τοῦτο, 

ἀλλὰ καὶ σὺ αὐτός, ὁπότε Εὔφορβος ἦσθα, χρυ- 

σὸν καὶ ἄργυρον τῶν βοστρύχων ἐξημμένος ἤεις 

18 
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"-» 9 ὉΝ Ἀ »ὋὉᾳ 

πολεμήσων οὕτω τοῖς ᾿Αχαιοῖς, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ, 
“Ὁ Ρ,) “ 

ἔνθα σιδηροφορεῖν μᾶλλον ἢ χρυσοφορεῖν ἄμεινον 
ον Α » Ν , 3.7 ὌΣ ὃ 7 Χ 
ἣν, σὺ δὲ καὶ τότε ἠξίους χρυσῷ ἀναδεδεμένος τοὺς 

Ν -“,“ τ 

πλοκάμους διαγωνίζεσθαι. καὶ μοι δοκεῖ ὁ “Ομηρος 
“ ἢ ς 7 3 “Ὁ Ν , 

διὰ τοῦτο Χαρίτεσσιν ομοίας εἰπεῖν σον τὰς κόμας, 
. 7 - 

ὅτι “χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο." μακρῷ 
Ν 3 7 ὃ λ, ὃ) Ἁ 3 3 Η ᾿ γὰρ ἀμείνους δηλαδὴ καὶ ἐρασμιώτεραι ἐφαίνοντο 

“ ω ’ὔ 

συναναπεπλεγμέναι τῷ χρυσίῳ καὶ συναπολάμ- 
[οὶ ’ Ἂ “ 

πουσαι μετ᾽ αὐτοῦ. καίτοι τὰ μὲν σά, ὦ χρυσοκόμη, 
ε ἋἋ 3 μέτρια, εἰ Πάνθου υἱὸς ὧν ἐτίμας τὸ χρυσίον. ὁ δὲ 

: , δὰ ων ἕ 

πατὴρ ἁπάντων ἀνδρῶν καὶ θεῶν, ὁ Κρόνου καὶ 

“Ρέας, ὁπότε ἠράσθη τῆς ᾿Αργολικῆς ἐκείνης μεί- 
,.- ῇ ’ Ν ρακος, οὐκ ἔχων ἐς ὅ τι ἐρασμιώτερον αὑτὸν 

Ἃ ν᾿ “ 
μεταβάλοι οὐδὲ ὅπως ἂν διαφθείρειε τοῦ ᾿Ακρισίου 

Ἁ Ὰ 7 “ ; 

τὴν φρουραυ --- ἀκούεις δήπου, ὡς χρυσίον ἐγένετο 
ἴον 4 [οὶ 

καὶ ῥυεὶς διὰ τοῦ τέγους συνῆν τῇ ἀγαπωμένῃ. 
Φ  Μ Ἁ 5. Χ ’ὔ “5 Ιέ Ω͂ Ν ὥστε τί ἄν σοι τὸ ἐπὶ τοὐτῷ ἔτι λέγοιμι, ὅσας μὲν 

7 7 ς ᾽ὔ ΓΟῚ ᾿ ΄Ὥκ 

χρείας παρέχεται ὁ χρυσός, ὡς δὲ οἷς ἂν παρῇ, 
’ δ : καλούς τε αὐτοὺς καὶ σοφοὺς καὶ ἰσχυροὺς ἀπεργά- 

Ν Ν δό ,ὔ ΧΟ Σ 3 “Ὁ ζεται τιμὴν καὶ δόξαν προσάπτων καὶ ἐξ ἀφανῶν 
Ν 50.) 9. » , νι 9 7] 3 

“καὶ ἀδόξων ἐνίοτε περιβλέπτους καὶ ἀοιδίμους ἐν 
Ὁ “ , ε 

βραχεῖ τίθησι ; τὸν γείτονα γοῦν μοι τὸν ὁμότεχνον 

οἶσθα τὸν Σίμωνα οὐ πρὸ ποχλοῦ δειπνήσαντα παρ᾽ 
» ὦ ν τ Ψ ἧς ἧς , ΄ τ; ἐμοί, ὅτε τὸ ἔτνος ἥψησα τοῖς Κρονίοις δύο τεμάχη 
τοῦ ἀλλᾶντος ἐμβαλών. 

3 ᾿ Ὰ 

ΑΛΕΚ. Οἶδα, τὸν σιμόν, τὸν βραχύν, ὃς τὸ 
[οὶ ψ ς , 5 ς ΔΝ ᾽ὕ 

κεραμεοῦν τρυβλίον ὑφελόμενος ὥχετο ὕπὸ μάλης 

ἔχων, μετὰ τὸ δεῖπνον, ὃ μόνον ἡμῖν ὑπῆρχεν" εἶδον 
νι ἢ ΩΣ , 

γὰρ αὐτός, ὦ Μικύλε. 
ἴον 3 ΄ ΜΙΚ. οὐκοῦν ἐκεῖνος αὐτὸ κλέψας εἶτα 
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4 ᾽ Ἁ 

εἐπωμόσατο θεοὺς τοσούτους ; ἀλλὰ τί οὐκ ἐβόας καὶ 
2 “4 Υ͂ 3, 5 ’ “: ’ ςφ- α ς-» 
ἐμήνυες τότε, ὦ ἀλεκτρυών, ληϊζομένους ἡμᾶς ορῶν ; 

ὃ ’ 

ΑΛΕΚ. ᾿Ἑκόκκυζον, ὃ μόνον “μοι τότε δυνατὸν 
ἰρ  Ο᾽;΄᾽ 5 ς 2 “ 
ἦν. τί δ᾽ οὖν ὁ Σίμων ; ἐῴκεις γάρ τι περὶ αὐτοῦ 

ἐρεῖν. 
3 Ν οὶ Ἂ 4 

ΜΙΚ. ᾿Ανεψιὸς ἦν αὐτῷ πλούσιος ἐς ὑπερβολήν, 
ῇ Ὁ Ἂ Δημύλος τοὔνομα. οὗτος ζῶν μὲν οὐδὲ ὀβολὸν 

2 Δ Ι͂ “Ἂ ΄ ἃ 50. 535.ϑ Ν ῳ ἔδωκε τῷ Σίμωνι. πῶς γάρ, ὃς οὐδὲ αὐτὸς ἥπτετο 
Ὁ 7 " νΝ 3 “ ἤ [4 τῶν χρημάτων ; επεὶ δὲ ἀπέθανε πρῴην, ἅπαντα 

3 ἴω Ἁ Ἁ “ ͵ ͵ 3 ΝᾺ 

ἐκεῖνα κατὰ ποὺς νόμους Σίμωνός ἐστι, καὶ νῦν 
», ο ς . ς» Ἁ 7 ς ν ῴύ )»- ἐκεῖνος ὁ τὰ ῥάκια τὰ πιναρά, ὁ τὸ τρύβλιον 

“4 3 3 ’ 4 [οῚ νι : 

περιλείχων ἄσμενος, ἐξελαύνει ἁλουργῆ καὶ ὕσγινο- 
Ἂ 3 7 3... εν ἥ “ 

βαφῆ ἀμπεχόμενος, οἰκέτας καὶ ζεύγη καὶ χρυσᾶ 
9 ’ Ἁ 3 ἐ “ ᾽ὔ 37) δ 4 

ἐκπώματα καὶ ἐλεφαντόποδας τραπέζας ἔχων, ὑφ 
ἁπάντων προσκυνούμενος οὐδὲ προσβλέπων ἔτι 

[2 ᾿ “Ὁ Ν ; » 
ἡμᾶς" ἔναγχος γοῦν ἐγὼ μὲν ἰδὼν προσιόντα, Χαῖρε, 
3 οὶ “ ς ; 7 Υὔ »ἵ» 

ἔφην, ὦ Σίμων. ὁ δὲ ἀγανακτήσας, Εἴπατε, ἔφη, 

τῷ πτωχῷ τούτῳ μὴ κατασμικρύνειν μου τοὔνομα" 
Ν Χ 2 Ν οὐ γὰρ Σίμων, ἀλλὰ Σιμωνίδης ὀνομάξομαι. τὸ δὲ 

[ἠ 3 ἰφὶ ἴον μ »“Ἅ ς μέγιστον, ἤδη καὶ ἐρῶσιν αὐτοῦ αἱ γυναῖκες, ὁ δὲ 
Ἁ θρύπτεται πρὸς αὐτὰς καὶ ὑπερορᾷ καὶ τὰς μὲν 

’ ν δ ΄ 3 ἐ Ἁ 3 [ον 9 προσίεται καὶ ἵλεώς ἐστιν, αἷ δὲ ἀπειλοῦσιν ἀναρ- 
7 Ἁ ςι Ἂ μ “ ς 

τήσειν ἑαυτὰς ἀμελούμεναι. ὁρᾷς ὅσων ἀγαθῶν ὁ 
Χ ΄““ “ 

χρυσὸς αἴτιος, εἴ γε καὶ μεταποιεῖ τοὺς ἀμόρφους καὶ 
ξ [α, 

ἐρασμίους ἀπεργάζεται ὥσπερ ὁ ποιητικὸς ἐκεῖνος 
4 δὲ “.: κεστός. ἀκούεις δὲ καὶ τῶν ποιητῶν λεγόντων" 

ὦ χρυσέ, δεξίωμα κάλλιστον 
καὶ 

χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη. 

Ἀ » 7 ιρ .-: ἀλλὰ τί μεταξὺ ἐἀγέλασας, ὦ ἀλεκτρυών ; 
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7 “ 

ΑΛΕΚ. “Ὅτι ὑπ᾽ ἀγνοίας, ὦ Μικύλε, καὶ σὺ 

τὰ ὅμοια τοῖς πολλοῖς ἐξηπάτησαν περὶ τῶν 
πλουσίων" οἱ δὲ εὖ ἴσθι πολὺ ὑμῶν ἀθλιώτερον τὸν 

7 "»“ 7 “ Ν 77 Ν ͵ 

βίον βιοῦσι. λέγω δέ σοι καὶ πένης καὶ πλούσιος 
» 

πολλάκις γενόμενος καὶ ἅπαντος βίου πεπειραμένος" 
μετὰ μικρὸν δὲ καὶ αὐτὸς εἴσῃ ἕκαστα. 

ΜΙΚ. Νὴ Δία, καιρὸς γοῦν ἤδη καὶ σὲ εἰπεῖν, 
[7 Δ λ, 7 ν ἃ ’ θ [4] Δί ς ’ 

ὅπως ἠλλάγης καὶ ἃ σύνοισθα τῷ βίῳ ἑκάστῳ. 

ΑΛΕΚ. "Ἄκουε τοσοῦτόν γε προειδώς, μηδένα 

με σοῦ "εὐδαιμονέστερον βιοῦντα ἑωρακέναι. 

ΜΙΚ. ᾿Εμοῦ, ὦ ἀλεκτρυών ; οὕτω σοὶ γένοιτο" 
7 4 Ὁ“ ’ 9 3 3 Ν 9 Ἁ 

προάγει γάρ με λοιδορείσθαί σοι. ἀλλ᾽ εἰπὲ ἀπὸ 

τοῦ Εὐφόρβου ἀρξάμενος, ὅπως ἐς Πυθαγόραν 
7 3 ς Ὁ 97 ἌΝΆ 3 ὔ 9 Ά 

μετεβλήθης, εἶτα ἑξῆς ἄχρι τοῦ ἀλεκτρυόνος" εἶκὸς 
͵7ὔ Ἁ 3 “ Ἁ [ω Ρ) ’ 

γάρ σε ποικίλα καὶ ἰδεῖν καὶ παθεῖν ἐν πολυειδέσι 

τοῖς βίοις. 
9 ͵ Γι] 

ΑΛΕΚ. Ὥς μὲν ἐξ ᾿Απόλλωνος τὸ πρῶτον ἡ 
᾿ ΄Κ΄ 

ψυχή μοι καταπταμένη ἐς τὴν γῆν ἐνέδυ εἰς 

ἀνθρώπου σῶμα ἥντινα τὴν καταδίκην ἐκτελοῦσα, 
Ν «Ἃ, 9) ; 3ἢ δὲ Ψ 9. 3.ϑ.".ὁ,ὄ» Ἁ 

μακρὸν ἂν εἴη λέγειν, ἄλλως Τε οὐὸὲ ὁσιον οὔτ ἐμοῖι 

εἰπεῖν οὔτε σοὶ ἀκούειν τὰ τοιαῦτα. ἐπεὶ δὲ 
᾽ὔ 

Εὔφορβος ἐγενόμην . .. 
ΟῚ ᾽ 

ΜΙΚ. Τοῦτό μοι πρότερον εἰπέ, εἰ κἀγώ ποτε 
49 ’ὔ Ψ ᾽ 

ἡλλάγην ὥσπερ σὺύ. 

ΑΛΕΚ. ΚΚααὶ μάλα. 

ΜΙΚ. Τίς οὖν ἣν πρό γε τούτου, ὦ θαυμάσιε, 
7 δι ᾿ 57 3 3 "Ἢ θέ Ἁ ΓΟ 

τίς ἣν ; εἴ τι ἔχεις εἰπεῖν: ἐθέλω γὰρ τοῦτο 

εἰδέναι. ᾿ : 

ῪΚᾺ Α ͵ὔ 

ΑΛΕΚ. Σὺ μύρμηξ ᾿Ινδικὸς τῶν τὸ χρυσίον 
3 ἀνορυττόντων. : 
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ὰ 

αὶ ᾿ 
ΜΙΚ. Εἶτα ὦκνουν ὁ κακοδαίμων κἂν ὀλέγα 

»"Ἤ ) φ 9 “ Νν ͵ὔ 9 }] 7 

τῶν ψηγμάτων ἥκειν ἐς τόνδε τὸν βίον ἐξ ἐκείνου 
Ἄ ο ῇ 

ἐπισιτισάμενος ; ἀλλὰ καὶ τί μετὰ τοῦτο ἔσομαι, 
3 ’ 3. Ν Ἁ 0.) 2 7] 3 Ἁ 47 

εἰπέ: εἰκὸς δὲ εἰδέναι σε. εἰ γάρ τι ἀγαθὸν εἴη, 
3 7 δ) 3 : ν᾽ 3 Ν ἊᾺ ,ὔ ᾿ 3 )] Ὁ ἀπάγξομαι ἤδη ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ παττάλου, ἐφ᾽ οὗ 
σὺ ἕστηκας. 

3 Ἃ ΄ ἴο 3 [4] [οὶ ΑΛΕΚ. Οὐκ ἂν μάθοις τοῦτο οὐδεμιᾷ μηχανῇ. 
᾿ 3 9 7ὔ 3 ’ πλὴν ἀλλ᾽ ἐπείπερ Εὔφορβος ἐγενόμην ---- ἐπάνειμι 

Α Σ ν» ἡ 2 ’ .,...2 » Ι ΄ Ν»-: Χ γὰρ ἐπ᾽ ἐκεῖνα ---- ἐμαχόμην ἐπ᾽ ᾿Ιλίῳ καὶ ἀποθανὼν 
ς Ν 7 ΄ [τλ 3 ͵ -᾿ : 

ὑπὸ Μενέλεω χρόνῳ ὕστερον ἐς Πυθαγόραν ἧκον. 
ς 

τέως δὲ περιέμενον ἄοικος καὶ ἀνέστιος, ἄχρι δὴ ὁ 
Ι Ν ω 

Μνήσαρχος ἐξειργάζετό μοι τὸν οἶκον. 
ΜΙΚ. "Ασιτος, ὦ τᾶν, καὶ ἄποτος ; 

- ἣ 7 Εἰ 3 Ν Ν 3 7 Ἅ ᾽ 

ΑΛΕΚ. Καὶ μάλα" οὐδὲ γὰρ ἔδει τούτων ἢ μόνῳ 

τῷ σώματι. 
Ἣ 39 7, Ἂ ,ὔ ΜΙΚ. Οὐκοῦν τὰ ἐν ᾿Ιλίῳ μοι πρῶτον εἶπέ. 

Ἂ Ἂ .΄ “ 7 3 4 τοιαῦτα ἣν οἷά φησιν “Ὅμηρος γενέσθαι αὐτά ; 
ΑΛΕΚ. Πόθεν ἐκεῖνος ἠπίστατο, ὦ Μικύλε, ὅς 

7] 2 .“ἢ ᾽ὔ 3 Β 4 3 3..ὄ ΔΝ δὲ γινομένων ἐκεΐνων κάμηλος ἐν Βάκτροις ἣν ; ἐγὼ δὲ 
[ο Ν χ “ 

τοσοῦτόν σοί φημι ὑπερφυὲς μηδὲν γενέσθαι τότε, 
4 Ἁ "5 Ὁ “ ’ Ἁ ς 7 μήτε τὸν Αἴαντα οὕτω μέγαν μήτε τὴν ᾿Ελένην 

3 Ἁ Φ ᾽ὔ 4 »ἢ᾿ 3 Ν Ά αὐτὴν οὕτω καλήν, ὡς οἴονται. εἶδον γὰρ λευκὴν 
. ἐγ λ 

μέν τινα καὶ ἐπιμήκη τὸν τράχηλον, ὡς εἰκάζειν 
΄ ’ 3 Ν Ν 27 ’ Ὁ κύκνου θυγατέρα εἶναι, τὰ δὲ ἄλλα πάνυ πρεσβῦτιν, 

ζω νΝ [ῳ ἤ 

ἡλικιῶτιν σχεδὸν τῆς ᾿Εκάβης, -ἥν γε Θησεὺς 
[οὶ ε ’ 2 Ἶ ὃ 3 λῚ Ν 

πρῶτον ἁρπάσας ἐν Αἀφιόναις εἶχε κατὰ τὸν 
’ ς [φ ΜᾺ ὔ Γ 

Ἢρακλέα γενόμενος, ὁ δ᾽ Ηρακλῆς πρότερον εἷλε 
΄ Ἁ 

Τροίαν κατὰ τοὺς πατέρας ἡμῶν τοὺς τότε μάλιστα. 
΄“ ς ἴω ἊΝ 

διηγεῖτο γάρ μοι ὁ Πάνθους ταῦτα κομιδῇ μειράκιον 
ἋἊ 4 “ 4 ν 4 ᾽ ὧν ἑωρακέναι λέγων τὸν ᾿Ηρακλέα. 
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ΜΙΚ. Τί δαί; ὁ ̓ Αχιλλεὺς τοιοῦτος ἣν, ἄριστος 

τὰ πάντα, ἢ μῦθος ἄλλως καὶ ταῦτα ; 

ΑΛΕΚ. ᾿Ἐκείνῳ μὲν οὐδὲν συνηνέχθην, ὦ Μεικύλε, 
οὐδ᾽ ἂν ἔχοιμί σοι ἀκριβῶς οὕτω τὰ παρὰ τοῖς 
9 »“" ᾽ , 7 ΄ 3 Ν 

Αχαιοῖς λέγειν: πόθεν γάρ, πολέμιος ὦν ; τὸν 
μέντοι ἑταῖρον αὐτοῦ τὸν Πάτροκλον οὐ χαλεπῶς 
ἀπέκτεινα διελάσας τῷ δορατίῳ. 

ΜΙΚ. Εἶτα σὲ ὁ Μενέλεως μακρῷ εὐχερέστερον. 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἱκανῶς, τὰ Πυθαγόρου δὴ ἤδη λέγε. 
ΑΛΕΚ. Τὸ μὲν ὅλον, ὦ Μικύλε, σοφιστὴς 

3 ρων Ἂ Ἁ ’ 35 3 Ἃ 7 
ἄνθρωπος ἦν. χρὴ γάρ, οἶμαι, τἀληθὲς λέγειν" 
3 Α 3 3 ΩΝ 3 7 οὶ 

ἄλλως δὲ οὐκ ἀπαίδευτος οὐδ᾽ ἀμελέτητος τῶν 
, ᾽ὔ’ 3 7 ν᾽ Α 3 

καλλίστων μαθημάτων, ἀπεδήμησα δὲ καὶ ἐς 

Αἴγυπτον, ὡς συγγενοίμην τοῖς προφήταις ἐπὶ 

σοφίᾳ, καὶ ἐς τὰ ἄδυτα κατελθὼν ἐξέμαθον τὰς 
βίβλους τὰς "ρου καὶ ἤϊσιδος, καὶ αὖθις ἐς ᾿Ιταλίαν 

ἐκπλεύσας οὕτω διέθηκα τοὺς κατ᾽ ἐκεῖνα “ Ελληνας, 
Ψ Ν 358 Υ. ᾿ὥστε θεὸν ἦγὸν με. 

ΜΙΚ. ᾿Ἤκουσα ταῦτα, καὶ ὡς δόξειας ἀναβε- 
βιωκέναι ἀποθανών, καὶ ὡς χρυσοῦν τὸν μηρὸν 
ἐπιδείξαιό ποτε αὐτοῖς. ἐκεῖνο δέ μοι εἶπέ, τί σοι 

ἐπῆλθε νόμον ποιήσασθαι, μήτε κρεῶν μήτε κυάμων 
ἐσθίειν ; 

ΑΛΕΚ. Μὴ ἀνάκρινε ταῦτα, ὦ Μικύλε. 

ΜΙΚ. διὰ τί, ὦ ἀλεκτῤνυών ; 

ΑΛΕΚ. “Ὅτι αἰσχύνομαι λέγειν πρὸς σὲ τὴν 
ἀλήθειαν ὑπὲρ αὐτῶν. 

ΜΙΚ. Καὶ μὴν οὐδὲν ἐχρῆν ὀκνεῖν λέγειν πρὸς 
ἄνδρα σύνοικον καὶ φίλον: δεσπότην γὰρ οὐκ ἂν ἔτ᾽ 
εἴποιμι. 
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΄ 50 Ν ᾿ Ν ν, 4 3 ΑΛΕΚ. Οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ σοφὸν ἣν, ἀλλ᾽ ἑώρων, 
ο 5 ΠΝ ἣ Ν 5» Ν . ἊΝ ὁτι εἰ μὲν τὰ συνήθη καὶ ταὐτὰ τοῖς πολλοῖς 
νομίξζοιμι, ἥκιστα ἐπισπάσομαι τοὺς ἀνθρώπους ἐς 

Ἁ ἴω ὃ 2) κα ’, τὸ θαῦμα, ὅσῳ δ᾽ ἂν ξενίζοιμι, τοσούτῳ σεμνότερος 
“ ἤ “Ὁ { 

ᾧμην αὐτοῖς ἔσεσθαι. διὰ τοῦτο καινοποιεῖν εἱλόμην 
Ν 

ἀπόρρητον ποιησάμενος τὴν αἰτίαν, ὡς εἰκάξοντες 
, ᾿ 

ἄλλος ἄλλως ἅπαντες ἐκπλήττωνται καθάπερ ἐπὶ 
“- 9 : 7] ἴον Ἂ ς-»-» 

τοῖς ἀσαφέσι τῶν χρησμῶν. ορᾷς ; καταγελᾷς μου 
Ἁ Ἃ 3 “Ὁ 7 καὶ σὺ ἐν τῷ μέρει. 

[οἹ » “ 

ΜΙΚ. Οὐ τοσοῦτον, ὅσον Κροτωνιατῶν καὶ 
ΞΣ Ν ! Ν ἰμὸ Υ͂ 

ἹΜμεταποντίνων καὶ Ταραντίνων καὶ τῶν ἄλλων 
7 Α 7 

ἀφώνων σοι ἑπομένων καὶ προσκυνούντων τὰ ἴχνη, 
“Ὁ ’ 

ἃ σὺ πατῶν ἀπολιμπάνοις. ἀποδυσάμενος δὲ τὸν 
" 

Πυθαγόραν τίνας μετημφιάσω μετ᾽ αὐτόν ; 
ἈΝ εἴ 4 

ΑΛΕΚ. ᾿Ασπασίαν τὴν ἐκ Μιλήτου ἑταίραν. 
ἴω ἴω “ ν Ἁ Ἁ 3 ΝᾺ 

ΜΙΚ. Φεῦ τοῦ λόγου, καὶ γυνὴ γὰρ ἐν τοῖς 
5 ε ἢ , ν, 4 ᾿ ᾿ ἄλλοις ὁ Πυθαγόρας ἐγένετο, καὶ ἣν ποτε χρόνος, 

3 Ἂ 
ὅτε καὶ σὺ φὠοτόκεις, ὦ γενναιότατε ἀλεκτρυόνων, 

ἌᾺ “Ὺἷ᾿ 59 7 Δ, 

καὶ συνῆσθα Περικλεῖ ᾿Ασπασία οὖσα, καὶ ἐκύεις 
“ “ ἡ Ἂ ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἔρια ἔξαινες καὶ κροκην κατῆγες 

9 Ν ; 

καὶ ἐγυναικίζου ἐς τὸ ἑταιρικὸν ; 
ον 9 , 

ΑΛΕΚ. Πάντα ταῦτα ἐποίουν οὐ μόνος, ἀλλὰ 
Α , Ἀ 9 [δ᾽ Ἁ ς 3 7 -ὍἬ͵ ς 

καὶ Τειρεσίας πρὸ ἐμοῦ καὶ ὁ Ελάτου παῖς ὁ 
᾽7ὕ 4 ε “ἍἋ, 3 ΄ 3 2 “4 τ 29 Καινεύς, ὥστε ὁπόσα ἂν ἀποσκώψῃης ἐς ἐμέ, καὶ ἐς 

ἐκείνους ἀποσκώψιας ἔσῃ. 
; 3, , ς ’ ἐὼὰὕ, φ. 

ΜΙΚ. Τί οὖν; πότερος ὁ βίος ἡδίων σοι ἣν, 
ϑ ᾿ »"“ “ 

ὅτε ἀνὴρ ἦσθα ἢ ὅτε σε Περικλῆς ὠπῦυεν ; 

ΑΛΕΚ. Ὁρᾷς οἷον τοῦτο ἠρώτησας, οὐδὲ τῷ 
Ὁ Ἁ 3 ͵ 

Τειρεσίᾳ συνενεγκοῦσαν τὴν ἀποκρισιν ; 
ΜΙΚ ᾿Δλλὰ Ἃ ᾿ ΚΜ ἷκ ω ὁ Εὐ (δ . ὰ κἂν σὺ μὴ εἴπῃς, ἱκανῶς ὁ Εὐριπίδης 
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“ νΝ ἴω, 3 Α ς Ν ΕΝ ς ὔ 3 

διέκρινε τὸ τοιοῦτον, εἰπὼν ὡς τρὶς ἂν ἐθέλοι παρ 
Ἂ 3 Υ͂ - 

ἀσπίδα στῆναι ἢ ἅπαξ τεκεῖν. 
Ν 7 

ΑΛΕΚ. Καὶ μὴν ἀναμνήσω σε, ΜΜικύλε, οὐκ 
“ ᾿ Ἁ 

ἐς μακρὰν ὠδινοῦσαν: ἔσῃ γὰρ γυνὴ καὶ σὺ ἐν 
ἊᾺ 4 

πολλῇ τῇ περιόδῳ πολλάκις. 5 
ν 7 3 

ΜΙΚ. Οὐκ ἀπάγξη, ὦ ἀλεκτρυών, ἅπαντας 
3. 7 ἊἋ 7 53 νΝ [ο 

οἰόμενος Μιλησίους ἢ Σαμίους εἶναι ; σὲ γοῦν φασι 
Χ “ 3 Χ Φ Ν ’ὔ 

καὶ Πυθαγοραν ὄντα τὴν ὧὡραν λαμπρὸν πολλάκις 
3 ͵ ’, -“ Ἁ Ἁ Ασπασίαν γενέσθαι τῷ τυράννῳ. ---- τίς δὲ δὴ μετὰ 

. 3 ’ 323.» Εν Ἁ οὶ 3 7 . 

τὴν ᾿Ασπασίαν ἀνὴρ ἢ γυνὴ αὖθις ἀνεφάνης ; το 

ΑΛΕΚ. ὋΟ κυνίσκος Κράτης. 
3 “ ς Υ͂ ΜΙΚ. Ὦ Διοσκόρω, τῆς ἀνομοιότητος, ἐξ ἑταίρας 

φιλόσοφος. 
3 , 3 , 3 ΑΛΕΚ. Εἶτα βασιλεύς, εἶτα πένης καὶ μετ 

5 ᾽ 
ὀλίγον σατράπης, εἶτα ἵππος καὶ κολοιὸς καὶ ι5 

7 Ν 4 , Ν 593ἃἡἃ 7 βάτραχος καὶ ἄλλα μυρία' μακρὸν δ᾽ ἂν γένουτο 
“ Ψ Ν “Ὁ Χ 3 καταριθμήσασθαι ἕκαστα" τὰ τελευταῖα δὲ ἀλεκ- 

Ἁ ΄ ω Ἁ ἰοὺ 7] “ Ἁ 

τρυὼν πολλάκις, ἥσθην γὰρ τῷ τοιούτῳ βίῳ, καὶ 

παρὰ πολλοῖς ἄλλοις δουλεύσας βασιλεῦσι καὶ 
Ἁ χω “ 

πένησι καὶ πλουσίοις τὰ τελευταῖα καὶ σοὶ νῦν -0 
7 ω “ ἤ “Ὁ ’ 

σύνειμι καταγελῶν ὁσημέραι σοῦ ποτνιωμένου καὶ, 
οἰμώζοντος ἐπὶ τῇ πενίᾳ καὶ τοὺς πλουσίους 

3 ᾽ὔ [οὶ 

θαυμάζοντος ὑπ᾽ ἀγνοίας τῶν ἐκείνοις προσόντων 
“ 3 ἴω 9 Α “ , 9. κα ἃὰ 

κακῶν. εἰ γοῦν ἤδεις τὰς φροντίδας ᾿[αὐτῶν] ἃς 

ἔχουσιν, ἐγέλας ἂν ἐπὶ σαυτῷ πρῶτον οἰηθέντι :- 
ὑπερευδαίμονα εἶναι τὸν πλοῦτον. 

ἴω κὴ “ 

ΜΙΚ. Οὐκοῦν, ὦ Πυθαγόρα, ... καίτοι τί 
’ 7: ».- ς Ἁ 3 4 

᾿ μάλιστα χαίβεις καλούμενος, ὡς μὴ ἐπιταράττοιμι 

τὸν λόγον ἄλλοτε ἄλλον καλῶν. . .. 

ΑΛΕΚ. Διοίσει μὲν οὐδέν, ἤντ᾽ Εὔφορβον ἢ 3. 
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’ ν; 9 3 ’ ,Ὁ.Ἅ ΕΒ ’ὔ Πυθαγόραν ἤντ᾽ ᾿Ασπασίαν καλῇς ἢ Κράτητα' 
ἴω 3 Ἁ Ν “Ὁ ς ’ 

πώντα γὰρ ταῦτα ἐγώ εἰμι" πλὴν τὸ νῦν ὁρώμενον 
ἴω “ “Δ ἴων 

τοῦτο ἀλεκτρυόνα ὀνομάζων ἄμεινον ἂν ποιοῖς, ὡς 
Ἁ 3 ’ὔὕ 3 Ἁ 3 ὃ ἴον Ν 4 Ν 

μὴ ἀτιμάζοις εὐτελὲς εἰναι δοκοῦν τὸ ὄρνεον, καὶ 
ἴω 7 3 4 “ Ν 3 

ταῦτα τοσαύτας ἐν αὑτῷ ψυχᾶς ἔχον. 
κ-ὦ»α Ω ’ 3 Ἁ 

ΜΙΚ. Οὐκοῦν, ὦ ἀλεκτρυών, ἐπειδὴ πάντων 
Ν “ 7 3 ’ Ν 4 ον , 

σχεδὸν τῶν βίων ἐπειράθης καὶ πάντα ἦσθα, λέγοις 
, 3 Ὰ δέ Χ Δ ’ Ὁ 
ἂν ἤδη σαφῶς ἰδίᾳ μὲν τὰ τῶν πλουσίων, ὅπως 

“ 30. Ν Ἁ ’ Ξ 7 3 3 “. 

βιοῦσιν, ἰδίᾳ δὲ τὰ πτωχικά, ὡς μάθω, εἰ ἀληθῆ 
»" ᾿ 3 ’ 3 [4 » 

ταῦτα φὴς εὐδαιμονέστερον ἀποφαίνων με τῶν 
πλουσίων. 

3 Ἁ Ἁ , κὰ ’ 

ΑΛΕΚ. ᾿Ιδοὺ δὴ οὕτως ἐπίσκεψαι, ὦ ΜΜικύλε" 
Ἁ Ν 9 7 Ἁ ’ Ἃ 4 ς. 

σοὶ μὲν οὔτε πολέμου πολὺς λόγος, ἣν λέγηται, ὡς 
ξ [4 ᾽7ὔ 3 Ν “ Ἁ 

οἱ πολέμιοι προσελαύνουσιν, οὐδὲ φροντίζεις, μὴ 
τὸν ἀγρὸν τέμωσιν ἐμβαλόντες ἢ τὸν παράδεισον 

᾽ Ἃ Ἁ 3 ’ , 3 Ν,, ξυμπατήσωσιν ἣ τὰς ἀμπέλους δῃώσωσιν, ἀλλὰ τῆς 
σάλπιγγος ἀκούων μόνον, εἴπερ ἄρα, περιβλέπεις 

“ Ἁ “ 

τὸ κατὰ σεαυτόν, οἷ τρωπόμενον χρὴ σωθῆναι καὶ 
“ ς 3 »" 

τὸν κίνδυνον διαφυγεῖν. οἱ δ᾽ εὐλαβοῦνται μὲν καὶ 
κι ΄ λ,  ».» ἴω , 

ἀμφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀνιῶνται. δὲ ὁρῶντες ἀπὸ τῶν τειχέων 
᾽ὔ ἰοὺ “Ὁ 

ἀγόμενα καὶ φερόμενα ὅσα εἶχον ἐν τοῖς ἀγροῖς. 
ὼς 

2 ἮΝ 

καὶ ἤν τε εἰσφέρειν δέῃ, μόνοι καλοῦνται, ἤν τε 
4 ἴον ς 

ἐπεξιέναι, προκινδυνεύουσι στρατηγοῦντες ἢ ἑππαρ- 
΄ῸὉΝ οε᾿ο . , χοῦντες: σὺ δὲ οἰσυΐνην ἀσπίδα ἔχων, εὐσταλὴς 

ἴω » ,Ὰ 

καὶ κοῦφος ἐς σωτηρίαν, ἕτοιμος ἑστιᾶσθαι τὰ 
Ἁ ᾽ὔἢ ς Ν 

ἐπινίκια, ἐπειδὰν θύῃ ὁ στρατηγὸς νενικηκώς. ἐν 

εἰρήνῃ τε αὖ σὺ μὲν τοῦ δήμον ὧν ἀναβὰς ἐς 
5 7 ’ “Ὃ- , ξ Χ 7 ἐκκλησίαν τυραννήσεις τῶν πλουσίων, οὗ δὲ φρίτ- 

“ς᾽ (. 

τουσι καὶ ὑποπτήσσουσι καὶ διανομαῖς ἱλάσκονταί 

σε. λουτρὰ μὲν γὰρ ὡς ἔχοις καὶ ἀγῶνας καὶ 
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θεάματα καὶ τἄλλα διαρκῆ ἅπαντα, ἐκεῖνοι “τονοῦσι, 
Ἁ Ἁ ἃ ᾿ Ν ῇ σὺ δ᾽ ἐξεταστὴς καὶ δοκιμαστὴς πικρὸς ὥσπερ 

ὃ , ᾿ ΤΣ , ὃ ὃ ν », ΧΖ ὃ 3" 
εσπότης οὐδὲ λόγου μεταδιδοὺς ἐνίοτε" κἄν σοι 

ΓᾺ 7 5 κα ᾿ , ᾿ 
δοκῇ, κατεχαλάξησας αὐτῶν ἀφθόνους τοὺς λίθους 
Ἃ Ν 3 “ 3 Ἂ 2 [4 9 Ν 4 ἢ τὰς οὐσίας αὐτῶν ἐδήμευσας" οὔτε δὲ συκοφάντην 

“ Ξ Ἁ ε 7 Ἁ ᾽ὔ 

δέδιας οὔτε λῃστήν, μὴ ὑφέληται τὸ χρυσίον 
ς ν δ θ , δ ὃ , ᾿ . ΜΠ ὑπερβὰς τὸ θριγκίον ἢ διορύξας τὸν τοῖχον, οὔτε 

4 ἃ ᾿ ων δ “ 

πράγματα ἔχεις λογιζόμενος ἢ ἀπαιτῶν ἢ τοῖς κατα- 
’ 7 ’ὔ Ν 

ράτοις οἰκονόμοις διωαπυκτεύων καὶ πρὸς τοσαύτας 
᾿ 7 ἃ ἴω 7) 

φροντίδας διαμεριζόμενος, ἀλλὰ κρηπῖδα συντελέσας 
ς δ 3 λ 57 Ν “ 3 Ν » ἑπτὰ ὀβολοὺς ἔχων τὸν μισθόν, ἀπαναστὰς περὶ 

, 2 7 , Ἃ Ὰ 7 ΝΥ 
δείλην ὀψίαν, λουσάμενος, ἢν δοκῇ, σαπέρδην τινὰ 
Ἃ “ Ἃ ’ὔ ΄ ἘΦ ΎΝ; ’, ἢ μαινέδας ἢ κρομμύων κεφαλίδας ὀλίγας πριάμενος, 

Ν Ν εὐφραίνεις σεαυτὸν ἄδων τὰ πολλὰ καὶ τῇ βελτίστῃ 
,ὔ ἴω [κέ ὃ Ἁ [οὶ ς 

πενίᾳ προσφιλοσοφῶν. ὥστε διὰ ταῦτα ὑγιαίνεις 
νΝ “Ὁ Ἁ ᾿ Ἢ, Ν 

τε καὶ ἔρρωσαι τὸ σῶμα καὶ διακαῤτερεῖς πρὸς τὸ 
ξ Υ͂ ᾧ 

κρύος" οἱ πόνοι γάρ σε παραθήγοντες οὐκ εὐκα- 
7 3 Ἁ 3 4 Ν 

ταφρόνητον ἀνταγωνιστὴν ἀποφαίνουσι πρὸς τὰ 
“ κι 57 3 5 3 ) 50. 7 δοκοῦντα τοῖς ἄλλοις ἄμαχα εἶναι. ἀμέλει οὐδέν 

“ “ 4 ; 

σοι τῶν χαλεπῶν τούτων νοσημάτων πρόσεισιν, 
3 3 327) Ἂ Ν 3 , ἈΝ 

ἀλλ᾽ ἢν ποτε κοῦφος πυρετὸς ἐπιλάβηται, πρὸς 

ὀλίγον ὑπηρετήσας αὐτῷ ἀνεπήδ εὐθὺς ἀπο- Ὕ ηρετήσας Ὁ ἀνεπήδησας ς ἁ 
,ὔ Ἁ ς ’ σεισάμενος ἀσιτίᾳ τὴν ἄσην, ὁ δὲ φεύγει αὐτίκα 

φοβηθεὶς ψυχροῦ σε ὁρῶν ἐμφορούμενον καὶ μακρὰ 
3 7 7 ΜᾺ 3 “Ὁ ᾿ “ ς Νὴ οἰμώζειν λέγοντα ταῖς ἰατρικαῖς περιόδοις" οἱ δὲ 

3 3 ! Ὡ “ [οὺ »,) ὑπ ἀκρασίας ἄθλιοι τί τῶν κακῶν οὐκ ἔχουσι, 
ὃ ’ λ θό Χ [4 ἃ δέ ποδάγρας καὶ φθόας καὶ περιπνευμονίας καὶ ὑδε- 

Ὰ Ἂ Ἂ ,, ρους; ταῦτα γὰρ τῶν πολυτελῶν ἐκείνων δείπνων 
," “- : κι ε “ Ν εν ἀπόγονα. τοιγαροῦν οὗ μὲν αὐτῶν ὥσπερ ο Γΐκαρος 

2. ἃ Ἁ 3 ς Ἁ Ν Ξ 7 “ 

ἐπὶ πολυ ἄραντες αὑτοὺς καὶ πλησιάσαντες τῷ 
θ 
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4 7] 3 50. 7 Φ Ἂ τ 3 ἴα ς ἡλίῳ, οὐκ εἰδότες, ὅτι κηρῷ ἥρμοστο αὐτοῖς ἡ 

πτέρωσις, μέγαν ἐνίοτε τὸν πάταγον ἐποίησαν ἐπὶ 
χ 3 ΄ 2 ,ὔ Φ . Ν 

κεφαλὴν ἐς πέλαγος ἐμπεσόντες" ὅσοι δὲ κατὰ 
Ἁ 

τὸν Δαίδαλον μὴ πάνυ μετέωρα μηδὲ ὑψηλὰ 
᾿ ΄ 

ἐφρόνησαν ἀλλὰ πρόσγεια, ὡς νοτίζεσθαι ἐνίοτε 
“Ὁ Φ᾽ Ν ᾽ὔ [4 Ν Ἁ Ὁ 3 » 

τῇ ἅλμῃ τὸν κηρὸν, ὡς τὸ πολυ οὗτοι ἀσφαλᾶς 

διέπτησαν. 

ΜΙΚ. ᾿ἘΕπιεικεῖς τινας καὶ συνετοὺς λέγεις. 
ΑΛΕΚ. Τῶν μέντοι γε ἄλλων, ὦ ΜΜικύλε, τὰ 

’ 7] 3 Α δ 5 [χά ς “Ἢ 

ναυάγια πάνυ αἰσχρὰ ἴδοις ἄν, ὅταν ὁ Κροῖσος 
ἃ 

παρατετιλμένος τὰ πτερὰ γέλωτα παρέχῃ Πέρσαις 
9 4 3“... Ν ἴφὶ Ἃ ΄ 77 σι ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ πῦρ, ἢ Διονύσιος καταδύσης τῆς 

, 3 4 Ἁ “ τυραννίδος ἐν Κορίνθῳ γραμματιστὴς βλέπηται 
Ι 

μετὰ τηλικαύτην ἀρχὴν παιδία συλλαβίζειν διδά- 

σκων. 
ΜΙΚ. Εἰπέ μοι, ὦ ἀλεκτρνών, σὺ δὲ ὁπότε 

Φ λ Ἁ ω βασιλεὺς ἦσθα ---- φὴς γὰρ καὶ βασιλεῦσαί ποτε --- 
-“ “ ΧῚ 

ποίου τότ᾽ ἐπειράθης τοῦ βίου ἐκείνου ; ἢ που 
7 ζὰ Ν 7 ἰχέ 7 9 χὰ 

πανευδαίμων ἦσθα τὸ κεφάλαιον ὅ τι πέρ ἐστι τῶν 
ἀγαθῶν ἁπάντων ἔχων ; 
ΑΛΕΚ. Μηδὲ ἀναμνήσῃης με, ὦ Μικύλε: οὕτω 

3 ’ “) δ 
τρισάθλιος ἣν τότε, τοῖς μὲν ἔξω. πᾶσιν, ὅπερ 

3 ἴω , ἔφησθα, πανευδαίμων εἶναι δοκῶν, ἔνδοθεν δὲ 

μυρίαις ἀνίαις ξυνών. 
Α ΜΙΚ. Τίσι ταύταις ; παράδοξα γὰρ καὶ οὐ 

᾿ς 
πάνυ πιστὰ φῆς. 

5 Ν 3 Φ ΑΛΕΚ. Ἤρχον μὲν οὐκ ὀλίγης χώρας, ὦ 
7, 

Μικύλε, παμφόρου τινὸς καὶ πλήθει ἀνθρώπων καὶ 
ἴον ’ “ 

κάλλει τῶν πόλεων ἐν ταῖς μάλιστα θαυμάξεσθαι 
“ ἴω 

ἀξίαις, ποταμοῖς τε ναυσυπόροις καταρρεομένης καὶ 
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,ὔ 4 7 “ Ἁ Ὰ Ων Ἁ θαλάττῃ εὐόρμῳ χρωμένης, καὶ στρατιὰ ἣν πολλὴ 
7] Ν Ν 

καὶ ἵππος συγκεκροτημένη καὶ δορυφορικὸν οὐκ 
3 ,ὔ Ἃ ’ὔ “ 3 7 
ὀλίγον καὶ τριήρεις καὶ χρημάτων πλῆθος ἀνή- 

ς ΄ 7) 

ριθμον καὶ χρυσὸς ὁ κοῖλος πάμπολυς καὶ ἡ 
3 - 3 “ ΄, “ 3 ς »" ἄλλη τῆς ἀρχῆς τραγῳδία πᾶσα ἐς ὑπερβολὴν 

ς .ἡ ε 

ἐξωγκωμένη, ὥστε, ὁπότε προΐοιμι, οὗ μὲν πολλοὶ 
,ὔ ς [2 

προσεκύνουν καὶ θεὸν τινα ὁρᾶν ᾧοντο καὶ ἄλλοι 
“ 

ἐπ᾽ ἄλλοις συνέθεον ὀψόμενοί με, οἱ δὲ καὶ ἐπὶ 
Ἁ ᾽ὔ 9 7 3 ή 5». " 3 [οἱ τὰ τέγη ἀνιόντες ἐν μεγάλῳ ἐτίθεντο ἀκριβῶς 

ς ᾽᾿ Ν κα ἸΌΝ 2 ,ὔ Ν , 
ἑωρακέναι τὸ ζεῦγος, τὴν ἐφεστρίδα, τὸ διάδημα, 

τοὺς προπομπεύοντας, τοὺς ἑπομένους. ἐγὼ δὲ 
350..Ν φ “ 3 ’ὔὕ Ν Ν, 2 δ εἰδὼς ὁπόσα με ἠνία καὶ ἔστρεφεν ἐκείνοις μὲν 
νι ,ὔ ν᾽ Ἁ “ 

τῆς ἀγνοίας συνεγίγνωσκον, ἐμαυτὸν δὲ ἠλέουν 
ὅμοιον ὄντα τοῖς μεγάλοις τούτοις κολοσσοῖς, οἵους 

ἢ Φειδᾷίς ἢ Μύρων ἢ “Πραξιτέλης ἐποίησαν " 
3 , Ν Θ᾽ 3) Χ ΜᾺ 

κἀκείνων γὰρ ἕκαστος ἔκτοσθεν μὲν Ποσειδῶν τις 
Ἃ ΄ 2 “ 3 ΄ ἃ ὃ 7 
ἢ Ζεύς ἐστι πάγκαλος, ἐκ χρυσίου καὶ ἐλέφαντος 

Ν ἉἋ Ὰ Ἅ 
ξυνειργασμένος, κεραυνὸν ἢ ἀστραπὴν ἢ τρίαιναν 
4 5 ἊᾺ ὃ Ἂς, ,Ἃἃ δὲ ς ΄ ζὸ δὲ 5 ΓΚ ὃ 
ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ" ἢν δὲ ὑποκύψας ἴδῃς τά γ᾽ ἔνδον, 

“ 

ὄψει μοχλούς τινας καὶ γόμφους καὶ ἥλους διαμπὰξ 
“ Ἁ Ν [οὶ 

διαπεπερονημένους καὶ κορμοὺς καὶ σφῆνας καὶ 
πίτταν καὶ πηλὸν καὶ πολλήν τινα τοιαύτην 
2 ,ὔ ς [Ω; 5. Δ ’ ΄“" ΜᾺ 

ἀμορφίαν ὑποικουροῦσαν" ἐῷ λέγειν μυῶν πλῆθος 

ἢ μυγαλῶν ἐμπολιτευόμενον αὐτοῖς ἐνίοτε. τοιοῦτόν 
Ν 7 3 7 

τι καὶ βασιλεία ἐστίν. 
Ν 

ΜΙΚ. Οὐδέπω ἔφησθα τὸν πηλὸν καὶ τοὺς 
᾿ ν ’ σ ἴρ: 3 σὰ 20. Ἁ 

μοχλοὺς καὶ γόμφους οἵτινες τῆς ἀρχῆς οὐδὲ τὴν 

ἀμορφίαν ἐκείνην τὴν πολλὴν ἥτις ἐστίν. ὡς τό. 
3 ΄, 3 Ν ΄ 5 

γε ἐξελαύνειν ἀποβλεπόμενον καὶ τοσούτων ἄρχοντα 
ν ΄ 7 “ 

καὶ προσκυνούμενον δαιμονίως ἔοικεν ἔκτοσθεν τῷ 
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Ἶ 7 “ ὅ ’ ὔ Ἁ 

κολοσσιαίῳ παραδείγματι" θεσπέσιον γάρ τι καὶ 
[ον Ἁ χ “ΝΟ ΜΨΜ ", Ἂ “ , 

τοῦτο. σὺ δὲ τὰ ἔνδον ἤδη τοῦ κολοσσοῦ λέγε. 
χὰ 5 ᾽ὔ 

ΑΛΕΚ. Τί πρῶτον εἴπω σοι, ὦ Μικύλε ; τοὺς 
ῇ ᾿ Ἁ ΩΣ 7 Ν ἐ 7 Ν Ἂ Ἁ φόβους καὶ τὰ δείματα καὶ ὑποψίας καὶ μῖσος τὸ 

Ἁ [οἹ “ Ἁ 3 ’ὔ Ἁ Ἁ ἴοι 

παρὰ τῶν συνόντων καὶ ἐπιβουλάς, καὶ διὰ ταῦτα 
3 ͵ »" “ 

ὕπνον τε ὀλίγον, ἐπιπόλαιον κἀκεῖνον, καὶ ταραχῆς 
ἃ 

μεστὰ ὀνείρατα καὶ ἐννοίας πολυπλόκους καὶ 
3 ἢ 2. Ν ΄ Ἃ ν 3 ΄ Ν ἐλπίδας ἀεὶ πονηράς, ἢ τὴν ἀσχολίαν καὶ χρημα- 
τισμοὺς καὶ δίκας καὶ ἐκστρατείας καὶ προστάγματα 

᾿ ΄, Ν , ς 1.5. 2 3. χ ν ᾿ καὶ συνθήματα καὶ λογισμούς ; ὑφ᾽ ὧν οὐδὲ ὄναρ 
9 [ον “ ς “ 3 “ 3 3 3 , 

ἀπολαῦσαί τινος ἡδέος ἐγγίνεται, ἀλλ ἀνάγκη 
7 »" Ν 4 

ὑπὲρ ἁπάντων μόνον διασκοπεῖσθαι καὶ μυρία 
,᾿ ἈΒΌΝ, ἔχειν πράγματα" 

οὐδὲ γὰρ ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα . . - 
΄ Ξ , Α Ἁ Ω “ 

ὕπνος ἔχε γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα, 

Ἁ ἴω, ε “ 93 -" ς 7 ᾿ ζω καὶ ταῦτα ῥεγκόντων ᾿Αχαιῶν ἁπάντων. λυπεῖ 
Ν Ν ἃ Ν ε ΕΧ Ν “4 ᾿ ’ 

δὲ τὸν μὲν Δυδὸν ὁ υἱὸς κωφὸς ὦν, τὸν Πέρσην 
» “ ΄ [οὶ 3 λ 7, 

δὲ Κλέαρχος Κύρῳ ἕξενολογῶν, ἄλλον δὲ Δίων 
Ν Α' “ πρὸς οὖς τισι τῶν Συρακουσίων κοινολογούμενος, 

καὶ ἄλλον Παρμενίων ἐπαινούμενος καὶ Περδίκκαν 
Πτολεμαῖος καὶ Πτολεμαῖον Σέλευκος. ἀλλὰ 

κἀκεῖνα λυπεῖ, ὁ ἐρώμενος πρὸς ἀνάγκην ξυνὼν 
δ Ν 37: " Ἁ 3 ,] “ 

καὶ παλλακὶς ἄλλῳ χαίρουσα καὶ ἀποστήσεσθαί 
΄ Ν  Ἁ ΄ [οὶ , 

τίνες λεγόμενοι καὶ δύ᾽ ἢ τέτταρες τῶν δορυφόρων 

πρὸς ἀλλήλους διαψιθυρίζοντες. τὸ δὲ μέγιστον, 
᾿ “- ’ 

ὑφορᾶσθαι δεῖ μάλιστα τοὺς φιλτάτους κἀξ ἐκείνων 
» “ δ ν 3 ͵ Ψ ε κ  ΞαΣ κα 
ἀεί τι δεινὸν ἐλπίζειν ἥξειν. ὁ μὲν γοῦν ὕπο τοῦ 

Ν 3 , 2 - 7 ς » ν 5.» Χ ς Ν 
παιδὸς ἀπέθανεν ἐκ φαρμάκων, ὁ δὲ καὶ αὐτὸς ὑπο 

.: ΄ » ΝΟ ΡΨ 2 δ ε ς ἌΝ ᾿ 
τοῦ ἐρωμένου, τὸν δὲ ἄλλον ἄλλος ἴσως ομοιότροπος 

΄ , ᾿ 
θάνατος κατέλαβεν. 
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; Ὁ Ὰ , ἴο. , Ἂ 

ΜΙΚ. "Άπαγε, δεινὰ ταῦτα φής, ὦ ἀλεκτρυών. 
7 ΄“ 

ἐμοὺ γοῦν πολὺ ἀσφαλέστερον σκυτοτομεῖν ἐπι- 
͵ ’ὔ, δ, [4 3 Ἂ, ἢ ΔᾺ ’ ,7 

κεκυφότα ἢ πίνειν ἀπὸ χρυσῆς φιάλης κωνείῳ 
δ - ᾿ τὰ 7 ς ὮΝ ἢ ἀκονίτῳ συνανακραθεῖσαν φιλοτησίαν. ὁ γοῦν 

, »..Ν , ᾽ , Ν ; ᾿ 
κίνδυνος ἐμοὶ μέν, εἰ παρολίσθοι τὸ σμιλίον καὶ 
ξ 7 ΜᾺ Ἂ ἌᾺ 95 3 . ἢ 3 7 ς ᾽ 

ἁμάρτοι τῆς τομῆς τῆς ἐπ᾽ εὐθύ, ὀλίγον τε αἱμάξαι 
’ [ή 7 ͵ 7 

τοὺς δακτύλους ἐντεμόντα" οὗ δέ, ὧς φής, θανάσιμα 
“Ὃ ἴω [4 Ὁ “ 

εὐωχοῦνται, καὶ ταῦτα μυρίοις κακοῖς ἕξυνόντες. 
3. 3 ο ᾿ 

εἶτ᾽ ἐπειδὰν πέσωσιν, ὅμοιον. μάλιστα φαίνονται 
΄ »Ὁῃὥ ΄“ Φ Ἁ “ ῇ 

τοῖς τραγικοῖς ὑποκριταῖς, ὧν πολλοὺς ἰδεῖν ἔστι 
Ἂ ᾿ ᾿ ᾿ Ἃ, 

τέως μὲν Κέκροπας δῆθεν ὄντας ἢ Σιδύφους ἢ 

Τηλέφους, διαδήματα ἔχοντας καὶ ξίφη ἐλεφαν- 
ἰ τόκωπα καὶ ἐπίσειστον κόμην καὶ χλαμύδα χρυσό- 

3 Χ “ . 
παστον" ἢν δέ, οἷα πολλὰ γύγνεται, κενεμβατήσας 

΄ΝΚἃὰ ͵ ἊΝ “Ἂ 7 , 

τις αὐτῶν ἐν μέσῃ τῇ σκηνῇ καταπέσῃ; γέλωτα 
Ν “ ἮΝ ἊΝ ῪΚΝ 

δηλαδὴ παρέχει τοῖς θεαταῖς τοῦ προσωπείου μὲν 
συντριβέντος αὐτῷ διαδήματι, ἡμαγμένης δὲ τῆς 
9 Ὁ [ο [οὶ ξς τ ἊᾺ Ν “ ἴω 

ἀληθοῦς κεφαλῆς τοῦ ὑποκριτοῦ καὶ τῶν σκελῶν 
, ΑΝ. κι 

ἐπὶ πολὺ γυμνουμένων, ὡς τῆς τε ἐσθῆτος τὰ 
ε ὃ θ , θ ςν“Ά ὃ ́ τ ϑῇ Ν κρ ἔνδοθεν φαίνεσθαι ῥάκια δύστηνα ὄντα καὶ τῶν 

Ἁ ͵ 3 

κοθόρνων τὴν ὑπόδεσιν ἀμορφοτάτην καὶ οὐ κατὰ 
[οὶ δΦὋέῸό“»- » 

λόγον τοῦ ποδὸςς ὁρᾷς, ὅπως με καὶ εἰκάζειν 

ἐδιδάξω ἤδη, ὦ βέλτιστε ἀλεκτρυών ; ἀλλὰ τυραν- 
Α Ἁ “ ῇ 3 3 . ΄ ᾿ λ ἃ Ὰ 

νὶς μὲν τοιοῦτόν τι ὥφθη οὖσα. ἵππος δὲ ἢ κύων 
ἈΞ» ᾿ ΠῚ ΄ὔ .-» 7ὕ Ν 5 ἢ ἰχθὺς ἢ βάτραχος ὁπότε γένοιο, πῶς ἔφερες 

Ἁ 7 

ἐκείνην τὴν διατριβήν ; 

ΑΛΕΚ. μακρὸν τοῦτον ἀνακινεῖς τὸν λόγον 
Ν 3 “ Υ͂ ο Ἁ » “ 

καὶ οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ" πλὴν τό γε κεφάλαιον, 
᾿ 3 Ἁ [τ 9 9 ’ ἰω [4 97 ’ 

οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἀπραωγμονέστερος τῶν βίων ἔδοξέ 
“ 7 Γῇ “ » 

μοι τοῦ ἀνθρωπείου μόναις ταῖς φυσικαῖς ἐπιθυμίαις 
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Ν “ . “ , λ ΜΨ Ἃ καὶ γρείαις ξυμμεμετρημένος: τελώνην δὲ ἵππον ἢ 
’ ῷ ,ὔ Ἃ Ἁ Ν Ἃ συκοφάντην βάτραχον ἢ σοφιστὴν κολοιὸν ἢ 

2 Ἁ 7 ΓᾺ 7ὔ 3 , Ἃ [τὰ ὀψοποιὸν κώνωπα ἢ κίναιδον ἀλεκτρυόνα ἢ ὅσα 
κι ΩΝ Ἂ ὑμεῖς ἐννοεῖτε, οὐκ ἂν ἴδοις ἐν ἐκείνοις. 

[ρ Ἂ οὶ ᾽ 

ΜΙΚ. ᾿Αληθῆ ἴσως ταῦτα, ὦ ἀλεκτρυών. ἐγὼ 

δὲ ὃ πέπονθα οὐκ αἰσχύνομαι πρὸς σὲ εἰπεῖν. 
3 7 3 Ἂ Ἁ 2 ,ὔἷ ὰἁ 3 οὔπω δύναμαι ἀπομαθεῖν τὴν ἐπιθυμίαν, ἣν ἐκ 

7ὔ οὺ 7ὔ ’ 3 7 Ν παίδων εἶχον, πλούσιος γενέσθαι, ἀλλά μοι καὶ 
9 7 3 Ἁ “ 3 “ Ψ .9 

τοὐνύπνιον ἔτι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἕστηκεν ἐπι- 
Ν “ Ν ’ὔ “ 

δεικνύμενον τὸ χρυσίον, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῷ 
“ 7ὔ ων “ 

καταράτῳ Σίμωνι ἀποπνίγομαι τρυφῶντι ἐν ἀγαθοῖς 
᾽7ὔ 

τοσούτοις. 
3 2.» 5 

ΑΛΕΚ. ᾿Ἐγώ σε ἰάσομαι, ὦ Μικύλε: καὶ 
3 χ΄ 3) 4 3 3 Χ Ψ 9 7] ἐπείπερ ἔτι νύξ ἐστιν, ἐξαναστὰς ἕπου μοι" ἀπάξω 

3 Ν “Ἢ Ν 

γάρ σε. παρ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν Σίμωνα καὶ ἐς 
Ν “ Σ. Ὁ Ἁ τὰς [τῶν] ἄλλων πλουσίων οἰκίας, ὡς ἴδῃς, οἷα τὰ 

παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι. ' 
“ Ἂ ’ [ον [ο 

ΜΙΚ. Πῶς τοῦτο κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ; 
3 Ἁ Ν - εἰ μὴ καὶ τοιχωρυχεῖν γε σύ με ἀναγκάσεις. 

[ ἮΝ 9 » ες ἮΝ : ς , 
ΑΛΕΚ. Οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ὁ “Ἑρμῆς, οὗπερ ἱερὸς 

3 “ )ὔ 7 7 Ν Ὄ 

εἶμι, τοῦτο ἐξαίρετον ἔδωκέ μοι, ἤν τις τὸ οὐραῖον 
Ἁ Ν ἃ 3 πτερὸν τὸ μήκιστον, ὃ δι ἁπαλότητα ἐπικαμπές 

ἐστί μοι.... 
’ 3 »"“ 

ΜΙΚ. Δύο δ᾽ ἔστι σοι τοιαῦτα. 
Ν 3 ΑΛΕΚ. Τὸ δεξιὸν τοίνυν ὅτῳ ἂν ἐγὼ ἀποσπάσαι 

7 λ 2 3 [χὰ Ἃ ’ 3 ’ 

παράσχω καὶ ἔχῃ, ἐς ὅσον ἂν βούλωμαι ἀνοίγειν 
ς “ ἴω ’ ςζς-» 

τε ὃ τοιοῦτος πᾶσαν θύραν δύναται καὶ ὁρᾶν 
ἐ [ ͵ 

ἅπαντα οὐχ ὁρώμενος αὐτός. 
9 7 δι 9 : , 

ΜΙΚ. ᾿Ελελήθεις με, ὦ ἀλεκτρυών, καὶ σὺ 
’ "7 3 " 3 3 Ἃ [ο Ψ ’ γόης ὦν. ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἢν τοῦτο ἅπαξ παράσχηῃς, 

28 
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ὄψει τὰ Σίμωνος πάντα ἐν βραχεῖ δεῦρο μετε- 
νηνεγμένα" μετοίσω γὰρ αὐτὰ παρεισελθών" ὁ δὲ 
αὖθις περιτρώξεται ἀποτείνων τὰ καττύματα. 

ΑΛΕΚ. Οὐ θέμις γενέσθαι τοῦτο" παρήγγειλε 
γὰρ ὁ. “Ἑρμῆς, ἤν τι τοιοῦτον ἐργάσηται ὁ ἔχων 
Τὸ πτερόν, ἀναβοήσαντά με καταφωρᾶσαι αὐτόν. 
ΜΙΚ. ᾿Απίθανον λέγεις, κλέπτην τὸν ᾿Ερμῆν αὖὐ- 

Ἁ 4 »-“ 37. ᾿ Ὃ. Ὃ 7 3 ’ 

τὸν ὄντα τοῖς ἄλλοις φθονεῖν τοῦ τοιούτου. ἀπίωμεν. 

δ᾽ ὅμως: ἀφέξομαι γὰρ τοῦ χρυσίου, ἢν δύνωμαι. 
3 ΄ , νΝ ΑΛΕΚ. ᾿Απότιλον, ὦ Μικύλε, πρότερον τὸ 

, )7ὔ ἴον Ὡ 3 ’ πτίλον... τί τοῦτο; ἄμφω ἀπετιίλας. 

ΜΙΚ. ᾿Ασφαλέστερον οὕτως, ὦ ἀλεκτρυών, καὶ 

σοὶ ἧττον ἂν ἄμορφον τὸ πρᾶγμα εἴη, ὡς μὴ 

χωλεύοις διὰ θάτερον τῆς οὐρᾶς μέρος. 

ΑΛΕΚ. Εἶεν. ἐπὶ τὸν Σίμωνα. πρῶτον ἄπιμεν 
Ἃ 9.» Ν ο ΄ 
ἢ παρ: ἄλλον τινὰ τῶν πλουσίων ; 

ΜΙΚ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ παρὰ τὸν Σίμωνα, ὃς 

ἀντὶ δισυλλάβον τετρασύλλαβος ἤδη. πλουτήσας 
3 » .» ᾿ Ν ΄ 5. Ν Ν ).7 ΄ εἶναι ἀξιοῖ. καὶ δὴ πάρεσμεν ἐπὶ τὰς θύρας. τί 

οὖν ποιῶ τὸ μετὰ τοῦτο ; 

ΑΛΕΚ. ᾿Ἐπίθες τὸ πτερὸν ἐπὶ τὸ κλεῖθρον. ρ 
ΜΙΚ. ᾿Ιδοὺ ἤδη. ὦ Ἡράκλεις, ἀναπέπταται 

[ ὮΝ ς , : ᾿ 
ὥσπερ κλειδὶ ἡ θύρα. 

ΑΛΕΚ. ἩἪἩσνοῦ ἐς τὸ πρόσθεν. ὁρᾷς αὐτὸν 3 γου͵ ρα βς 
΄ 3 ἴον ν ῇ 
ἀγρυπνοῦντα καὶ λογιζόμενον ; 

ΜΙΚ. “ρῶ νὴ Δία πρὸς ἀμαυράν τε καὶ 
διψῶσαν τὴν θρυαλλίδα, καὶ ὠχρὸς δ᾽ ἔστιν οὐκ 
οἶδ᾽ ὅθεν, ὦ ἀλεκτρυών, καὶ κατέσκληκεν ὅλος, 
᾽ Ν ς ΚΝ ,ὕ “4 3 Ἁ ἣν ἐκτετηκὼς ὑπὸ φροντίδων δηλαδή": οὐ γὰρ νοσεῖν 

ἄλλως ἐλέγετο. 
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“ » ᾽ Α », ΑΛΕΚ. "Ἄκουσον ἅ φησιν’ εἴσῃ γὰρ ὅθεν 
οὕτως ἔχει. 

ΣΙΜ. Οὐκοῦν τάλαντα τὰ μὲν ἑβδομήκοντα 

ἐκεῖνα πάνυ ἀσφαλῶς ὑπὸ τῇ κλίνῃ κατορώρυκται 
Ν 9 λ [χή 5 Ν Ν ἐ ᾿ 3 3 

καὶ οὐδεὶς ὅλως εἶδε, τὰ δὲ ἑκκαίδεκα εἶδεν, οἶμαι, 

Σωσύλος ὁ ἱπποκόμος ὑπὸ τῇ φάτνῃ κατακρύ- 
“ Ν “ 

πτοντά με' ὅλος γοῦν περὶ τὸν ἱππῶνά ἐστιν, οὐ 
πάνυ ἐπιμελὴς ἄλλως οὐδὲ φιλόπονος ὦν. εἰκὸς 

δὲ διηρπάσθαι πολλῷ πλείω τούτων, ἢ πόθεν γὰρ 
ε 7 ,ὕ [ ΄ 2 , ὁ Τίβιος ταρίχους οὕτω μεγάλους ὠψωνηκέναι 

Ἁ Ε) ᾿ [δ 

χθὲς ἐλέγετο ἢ τῇ γυναικὶ ἐλλόβιον ἐωνῆσθαι 

πέντε δραχμῶν ὅλων ; τἀμὰ οὗτοι σπαθῶσι τοῦ 
7 Ν “" 

κακοδαίμονος. ἀλλ᾿ οὐδὲ τὰ ἐκπώματα ἐν ἀσφαλεῖ 
΄ [οὶ ων μοι ἀπόκειται τοσαῦτα ὄντα' δέδια γοῦν, μή τις 

ὑπορύξας τὸν τοῖχον ὑφέληται αὐτά: πολλοὶ 
[οὶ Ν 3 ,ὔ 7 Ν ὕὔ ς 

φθονοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσί μοι καὶ μάλιστα ὁ 
“ γείτων Μικύλος. 

Ν ΜΙΚ. Νὴ Δία σοὶ γὰρ ὅμοιος ἐγὼ καὶ τὰ 
,ὔ ς Ἁ 7 3 δ 

τρυβλία ὑπὸ μάλης ἄπειμι ἔχων. 
κω ’ 

ΑΛΕΚ. Σιώπα, ὦ Μικύλε, μὴ καταφωράσῃ 
, [οὶ 

παρόντας ἡμᾶς. 
[οὶ ἈΝ ,ὔ 

ΣΙΜ. "Αριστον γοῦν ἄγρυπνον αὐτὸν διαφυλάτ- 
Ν 4 Ἁ 

τειν ἅπαντα: περίειμι διαναστὰς ἐν κύκλῳ τὴν 
ΠῚ ὃ. καὶ ͵ ΩῚ ΄ Α 

οἰκίαν. τίς οὗτος ; ὁρῶ σέ γε, ὦ τσυχωρύχε ... μὰ 
Δί 3 λ “ Ἃ ΄ 3, » 2 θ ,ὕ ἰ᾿ ἐπεὶ κίων γε ὧν τυγχάνεις, εὖ ἔχει. ἀριθμήσω 

Ων Χ 4 7 7 αὖθις ἀνορύξας τὸ χρυσίον, μὴ τί μὲ πρφῳην 
“ λῚ διέλαθεν. ἰδοὺ πάλιν ἐψόφηκέ τις- ἐπ’ ἐμὲ 

ων Ν 

δηλαδή: πολιορκοῦμαιν καὶ ἐπιβουλεύομαν πρὸς 
ς ,ὔ “Ὁ Ν “ ΕΝ ,ὔ ᾽ὔ ἁπάντων. ποῦ μοι τὸ ξιφίδιον ; ἂν λάβω τινά... 

4 δ Ν “ 

38. θάπτωμεν αὖθις τὸ χρυσίον. 
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ΑΛΕΚ. Τοιαῦτα μέν σοι, ὦ Μικύλε, τὰ 
7 3 7] Ν ᾿ 3 3 ’ὔ Φ Σίμωνος. ἀπίωμεν δὲ καὶ παρ᾽ ἄλλον τινά, ἕως 

ἔτει ὀλίγον τῆς νυκτὸς λουπόν ἐστιν. 

ΜΙΚ. ἾἮἾΤΣ κακόδαιμον, οἷον βιοῖ τὸν βίον" 

ἐχθροῖς οὕτω πλουτεῖν γένοιτου κατὰ κόρρης δ᾽ 

οὖν πατάξας αὐτὸν ἀπελθεῖν βούλομαι. 
ἐ 

ΣΙΜ. Τίς ἐπάταξέ με; δλῃστεύομαι ὁ δυσ- 
7 τυχής. 

ΜΙΚ. Οἴμωξζε καὶ διαγρύπνει καὶ ὅμοιος γίγνου 

τὸ χρῶμα τῷ χρυσῷ προστετηκὼς αὐτῷ. ἡμεῖς 
δὲ παρὰ Γνίφωνα, εἰ δοκεῖ, τὸν δανειστὴν ἴωμεν. 
οὐ μακρὰν δὲ καὶ οὗτος οἰκεῖ. ---- ἀνέῳγε καὶ αὕτη 
ἡμῖν ἡ θύρα. 

ΑΛΕΚ. “Ορᾷς ἐπαγρυπνοῦντα καὶ αὐτὸν ὑπὸ 
7 ᾿ 

φροντίδων, ἀναλογιζόμενον τοὺς τόκους τοῖς δακτύ- 

λοις καὶ ἤδη κατεσκληκότα, ὃν δεήσει μετ᾽ ὀλίγον 
7 κι ͵ ᾿ ἍἋ 3 7 Ἃ 

πάντα ταῦτα καταλίποντα σίλφην ἢ ἐμπίδα ἢ 

κυνόμυιαν γενέσθαι ; 
ς ἴω ,ὔ ΜΙΚ. “Ορῶ κακοδαίμονα καὶ ἀνόητον ἄνθρωπον 

ἮΝ Ἁ [4 ώ ξῚ 

οὐδὲ νῦν πολὺ τῆς σίλφης ἢ ἐμπίδος ἄμεινον 
δὶ 4 Ἁ Ἁ Ὄ 2 ,ὔ Ὁ ς νὴ [οἱ 

βιοῦντα. ὡς δὲ καὶ οὗτος ἐκτέτηκεν ὅλος ὑπὸ τῶν 
λογισμῶν. ἐπ᾽ ἄλλον ἀπίωμεν. 

Ἁ Ν - ΑΛΕΚ. Παρὰ τὸν σὸν Εὐκράτην, εἰ δοκεῖ. ---- 
Ἁ ὃ Ἁ Χ 5. » " Φ ς θύ 5 Ψ καὶ ἰδοὺ γὰρ ἀνέῳγε καὶ αὕτη ἡ θύρα: ὥστε 

εἰσίωμεν. 

ΜΙΚ. Πάντα ταῦτα μικρὸν ἔμπροσθεν ἐμὰ ἦν. 

ΑΛΕΚ. "Ἔτι γὰρ σὺ ὀνειρώττεις τὸν πλοῦτον ; 
δΟὋΛ α δ᾽ 3 Ν ἘΠ ’ 353.ϑ Χ Ν ς ἈΝ “Ὰ ὁρᾷς οὖν τὸν Εἰὐκράτην αὐτὸν μὲν ὑπὸ τοῦ 
οἰκέτου πρεσβύτην ἄνθρωπον ; 

“ Ἁ 

ΜΙΚ. “Ὁρῶ νὴ Δία καταπυγοσύνην καὶ 

ι 
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πασχητιασμόν τινα καὶ “ἀσέλγειαν οὐκ ἀνθρω- 
πίνην' τὴν γυναῖκα δὲ ἑτέρωθι ὑπὸ τοῦ μαγείρου 

μοιχευομένην καὶ αὐτήν. 
ΑΛΕΚ. Τί οὖν; ἐθέλοις ἂν καὶ τούτων κλη- 

5 ρονομεῖν, ὦ Μικύλε, καὶ πάντα ἔχειν τὰ Εὐκρά- 

τους ; β 
ΜΙΚ. Μηδαμῶς, ὦ ἀλεκτρυών: λιμῷ ἀπολοίμην 

πρότερον. χαιρέτω τὸ χρυσίον καὶ τὰ δεῖπνα, 
δύο ὀβολοὶ ἐμοί γε πλοῦτος ἔστω μᾶλλον ἢ 

το τουχωρυχεῖσθαι πρὸς τῶν οἰκετῶν. 

ΑΛΕΚ. ᾿Αλλὰ νῦν μέν, ἡμέρα γὰρ ἤδη ἀμφὶ τὸ 

λυκαυγὲς αὐτό, ἀπίωμεν οἴκαδε παρ᾽ ἡμᾶς" τὰ 

λοιπὰ δὲ εἰσαῦθις ὄψει, ὦ Μικύλε. 

99 



ἹΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟῸΣ Η ὙΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ. 

1 

ΜΕΝΊΠΠΟΣ ΚΑΙ ἘΤΑΙΡΟΣ. 

ΨᾺ [ Ἁ ᾿ ΤΩ 

ΜΕΝ. Οὐκοῦν τρισχίλιοι μὲν ἦσαν ἀπὸ γῆς 
᾽ ς ΤΑῚ ΄Ἂ 

στάδιοι μέχρι πρὸς τὴν σελήνην, ὁ πρῶτος ἡμῖν 
’ 9 ῬᾺ Ἁ 3 Ἀ Ν Ψ 9) 

σταθμός: τοὐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὸν ἥλιον ἄνω παρα- 
Ἁ 

σάγγαι που πεντακόσιοι. τὸ δ᾽ ἀπὸ τούτου ἐς 

αὐτὸν ἤδη τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ 

Διὸς ἄνοδος καὶ ταῦτα γένοιτ᾽ ἂν εὐζώνῳ ἀετῷ 
ἴω ς 7ὔ 

μιᾶς ἡμέρας. 
μὰ 4 ᾿ 

ΕΤΑ1Ρ. Τί ταῦτα πρὸς Χαρίτων, ὦ Μένιππε, 
᾿Ὶ [ω] ΄-“ “Ὁ 

ἀστῤονομεῖς, καὶ ἡσυχῆ πως ἀναμετρεῖς ; “πάλαι 
ΑἉ Ὃ. “" 7 

γὰρ ἐπακροῶμαί σου ἀκουλουθῶν ἡλίους καὶ 
᾽ 47 Ἁ Ἁ Ἁ Ὁ“ 7 

σελήνας, ἔτι δὲ τὰ φορτικὰ ταῦτα, σταθμούς τινας 

καὶ παρασάγγας ὑποξενίζοντος. 
ΜΕΝ. Μὴ θαυμάσῃς, ὦ ἑταῖρε, εἰ μετέωρα 
Α ’ Γι] ᾽ Ν 7 Ἁ Ἁ 

καὶ διαέρια δοκῷ σοι λέγειν" τὸ κεφάλαιον γὰρ δὴ 
ΑἉ “" “ 

πρὸς ἐμαυτὸν λογίζομαι τῆς ἔναγχος ἀποδημίας. 

ΕΤΑΙΡ. Εἶτα, ὠγαθέ, καθάπερ οἱ Φοίνικες 
[φ " 

ἄστροις ἐτεκμαίρου τὴν οδόν ; 
ΜΕΝ. Οὐ μὰ Δία, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἄστροις 

͵ 

ἐποιούμην τὴν ἀποδημίαν. 
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Ἁ 

ΕΤἸΑ]Ρ. Ἡράκλεις, μακρὸν τινὰ τὸν ὄνειρον 
͵ Ν 

λέγεις, εἴ γε σαυτὸν ἔλαθες κατακοιμηθεὶς παρα- 

σάγγας ὅλους. 

ΜΕΝ. Ονειρον γάρ, ὦ τάν, δοκῶ σοι λέγειν 
ὰ 9 7, 3 δᾶν Ν “. ’ 

ὃς ἀρτίως ἀφΐγμαι παρὰ τοῦ 4ιος ; 
“ ᾽ὔ -“Ἤ 

ΕΤΑΙΡ. Πῶς ἔφησθα; Μένιππος ἡμῖν διο- 
πετὴς πάρεστιν ἐξ οὐρανοῦ ; 

Ἁ 7ὔ “Ὁ 

ΜΕΝ. Καὶ μὴν ἐγώ σοι παρ᾽ αὐτοῦ ἐκείνου 
ἴω 7 7 

τοῦ πάνυ Διὸς ἥκω τήμερον θαυμάσια καὶ ἀκούσας 
᾿ 3 ῪἮΝο ἴω, 

καὶ ἰδών" εἰ δὲ ἀπιστεῖς, καὶ αὐτὸ τοῦτο ὑπερευ- 
ἴ ,ὔ ΄ὰ 

φραίνομαι τὸ πέρα πίστεως εὐτυχεῖν. 
Ν ων ᾿ 3 

ΕΤΑΙΡ. Καὶ πῶς ἂν ἔγωγε, ὦ θεσπέσιε καὶ 
3 ᾽ὔ Μέ χ ΣΧ Ἁ 3 “ Ολύμπιε [Μένιππε, γεννητὸς αὐτὸς καὶ ἐπίγειος 
δ 3 » ΄ 2 , 3 Ἁ 7 “ ὧν ἀπιστεῖν δυναίμην ὑπερνεφέλῳ ἀνδρὶ καί, ἵνα 

καθ᾽ “Ὅμηρον εἴπω, τῶν Οὐρανιώνων ἑνί; ἀλλ᾽ 
3 “. ἤ 7 3 Ὁ ,ὔ “ 37 ἐκεῖνά μοι φράσον, εἰ δοκεῖ, τίνα τρόπον ἤρθης 
3 Ν ς ;ὔ 3 7, 7ὔ 7 ν 

ἄνω καὶ οπόθεν ἐπορίσω κλίμακα τηλικαύτην τὸ 
; Ν Ν Ν 3 Ν Ἁ ν᾽ 3 ’, μέγεθος; τὰ μὲν γὰρ ἀμφὶ τὴν ὄψιν οὐ πάνυ 

! ο 4 ἼᾺ 3 

ἔοικας ἐκείνῳ τῷ Φρυγί, ὥστε ἡμᾶς εἰκάζειν καὶ 
σὲ οἰνοχοήσοντά που ἀνάρπαστον γεγονέναν πρὸς 

τοῦ ἀετοῦ. 
, οὶ 3 

ΜΕΝ. Σὺ μὲν πάλαι σκώπτων δῆλος εἶ, καὶ 
᾿ Ν δὼ 7 9 Ν (ὃ - ’ 

θαυμαστὸν οὐδέν, εἴ σοι τὸ παράδοξον τοῦ λογου 

ωύθῳ δοκεῖ προσφερές" ἀτὰρ οὐδὲν ἐδέησέ μοι 
Ν Α » 3 Ἂ “ 3 ὃ Ἧ 

πρὸς τὴν ἄνοδον οὔτε τῆς κλίμακος οὔτε παιδικὰ 
γενέσθαι τοῦ ἀετοῦ. οἰκεῖα γὰρ ἣν μοι τὰ πτερά. 
ΕΤΑΙΡ. Τοῦτο μὲν ἤδη καὶ ὑπὲρ αὐτὸν μ ω) 

Δαίδαλον ἔφησθα, εἴ γε πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐλελήθεις 
ς Δ Φὔἢἅ Ἃ Ἃ 9 3 ’ ᾽ 

ἡμᾶς ἱέραξ τις ἢ κολοιὸς ἐξ ἀνθρώπου γενό- 

μενος. 
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9 “Ὁ οὶ ς αι νΝ 3 9 Ἁ ἴω 

ΜΕΝ. ᾿Ορθῶς, ὦ ἑταῖρε, καὶ οὐκ ἀπὸ σκοποῦ 
93 Ν 4 ὃ , Ν ». κα ; “ἃ 

εἴκασας. τὸ “4)αιδάλειον γὰρ ἐκεῖνο σόφισμα τῶν 
[ο] Ν , 

πτερῶν καὶ αὐτὸς ἐμηχανησάμην. 
3 3 ΄ ΄ ΕΤΑΙΡ. Εἶτα, ὦ τολμηρότατε πάντων, οὐκ 

3 γι Ἁ λ ’ὔ “Ἂ , χ 
ἐδεδοίκεις, μὴ καὶ σύ που τῆς θαλάττης καταπεσὼν 

Μενίτπειόν τε πέλαγος ἡμῖν ὥσπερ τὸ ᾿Ϊκάριον 
“ Ἂ 3 ῇ 

ἀποδείξῃς ἐπὶ τῷ σεαυτοῦ ὀνόματι ; 
3 "“ - Ν Ν 5 Ψ Ἂ ΜΕΝ. Οὐδαμῶς: ὁ μὲν γὰρ Ἴκαρος ἅτε κηρῷ 

Ἁ 4 Ν ΝΝ 

τὴν πτέρωσιν ἡρμοσμένος, ἐπειδὴ τάχιστα πρὸς 
» 7 Ι͂ 

τὸν ἥλιον ἐκεῖνος ἐτάκη, πτερορρυήσας εἰκότως 
“ 7 Δ Α 7 

κατέπεσεν: ἡμῖν δὲ ἀκήρωτα ἣν τὰ ὠκύπτερα. 
, “ Ν 50 

ΕΤΑΙΡ. Πῶς λέγεις ; ἤδη γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 
7 Ν ᾿ ᾿ ᾽ [οὶ 

ἠρέμα μὲ προσάγεις πρὸς τὴν ἀλήθειων τῆς 
7 

διηγήσεως. 
ΝᾺ Ν ; 

ΜΕΝ. ἴὯΩδέ πως: ἀετὸν εὐμεγέθη συλλαβών, 

ἔτι δὲ γῦπα τῶν καρτερῶν, ἀποτεμὼν αὐταῖς 
3 7 Ἁ ᾽ ἈΞ Σ Ν Ἁ Ἂ ὠλέναις τὰ πτερά. .. μᾶλλον δὲ καὶ πᾶσαν 
ΕΣ 5 Ν Ν᾿ » » " ΚΝ, ἢ 
ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐπίνοιαν, εἴ σοι σχολή, δίειμι. 

Χ , 

ΕΤΑΙ͂Ρ. Πάνυ μὲν οὗν: ὡς ἐγώ σοι μετέωρος 
3 6 Ν “ ῇ Ἁ Ν Ν ͵ 57 7 

εἶμι ὑπὸ τῶν λόγων καὶ πρὸς τὸ τέλος ἤδη κέχηνα 
΄Ὰ 43 ᾽ ἢ Ἁ Ν ’ .ἡ 

τῆς ἀκροάσεως: μηδὲ πρὸς Φιλίου με περιΐδῃς 
οὶ 7 Ἂ 

ἄνω πον τῆς διηγήσεως ἐκ τῶν ὥτων ἀπηρτη- 
4 

μένον. 
Ν ὩΣ ΜΕΝ. Ἄκουε τοίνυν: οὐ γὰρ ἀστεῖόν γε τὸ 

7 Ἁ ἊἋ 

θέαμα, κεχηνότα φίλον ἐγκαταλιπεῖν, καὶ ταῦτα, 
Ϊἦ “ ; 7 

ὡς σὺ φής, ἐκ τῶν ὥτων ἀπηρτημένον. ἐγὼ γὰρ 
» Ἁ ’ 2 ,ὔὕ Χ δ νΝ ἢ “- 

ἐπειδὴ τάχιστα ἐξετάζων τὰ κατὰ τὸν βίον γελοῖα 
Ν . ν᾽ Σ 27 ᾿ ἢ 7 7 καὶ ταπεινὰ καὶ ἀβέβαια τὰ ἀνθρώπινα πάντα 

φΦ 7 ΄ Α 3 Ν Ν. 7 

εὕρισκον, πλούτους λέγω καὶ ἀρχὰς καὶ δυναστείας, 
“ Ἁ Ν “ 

καταφρονήσας αὐτῶν καὶ τὴν περὶ ταῦτα σπουδὴν 

5 
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3 : “ [φ᾿ 9 Ἶ . 
ἀσχολίαν τῶν ἀληθῶς σπουδαίων ὑπολαβὼν ἀνα- 

7 Ν Ὃ.Ἅ ’ὔ κύπτειν τε καὶ πρὸς τὸ πᾶν ἀποβλέπειν ἐπειρώμην" 
καί μοι ἐνταῦθα πολλήν τινα παρεῖχε τὴν ἀπορίαν 

Ὁ.) ᾿ Ν "Ὁ ς Ν “Ἢ Κ᾿ 

πρῶτον μὲν αὐτὸς οὗτος ὁ ὑπὸ τῶν σοφῶν καλού- 
Ν 5 “ 3 

μενος κόσμος: οὐ γὰρ εἶχον εὑρεῖν οὔθ᾽ ὅπως 
5. 2 3 Ν Ἀ 5" Ἁ 3 ν 5" 2» ἐγένετο οὔτε τὸν δημιουργὸν οὔτε τὴν ἀρχὴν οὔθ 
Φ Ν 7 9 νΝ 9 »“ » Ὰ Χ “ 

ὅ τι τὸ τέλος ἐστὶν αὐτοῦ. ἔπειτα δὲ κατὰ μέρος 
ἴω Ἃ Ἂ “ Ὁ 

ἐπισκοπῶν πολὺ μᾶλλον ἀπορεῖν ἠναγκαζόμην " 
Ν 7 ε»ὔ ἴον [οὶ 

τούς τε γὰρ ἀστέρας ἑώρων ὡς ἔτυχε τοῦ οὐρανοῦ 
᾿ ᾽ Ν Ν ΓῚ 

διερριμμένους, καὶ τὸν ἥλιον αὐτὸν τί ποτε ἦν 
3.) Ἁ Α 

ἄρα ἐπόθουν εἰδέναι" μάλιστα δὲ τὰ κατὰ τὴν 
νΝ ἰδὲ , 

σελήνην ἄτοπά μοι καὶ παντέλως παράδοξα κατε- 
νΝ Ν “Ὰ “᾿ ᾿ 

φαίνετο, καὶ τὸ πολυειδὲς αὐτῆς τῶν σχημάτων 
Ἁ 

ἀπόρρητόν τινα τὴν αἰτίαν ἔχειν ἐδοκίμαζον. οὐ 
Ἁ , Ν Ἁ 

μὴν ἀλλὰ καὶ ἀστραπὴ διάξασα καὶ βροντὴ καταρ- 
“ Ν Ἃ Χ Ἃ 7 “- 

ραγεῖσα καὶ ὑετὸς ἢ χιὼν ἢ χάλαξα κατενεχθεῖσα 
καὶ ταῦτα δυσείκαστα πάντα καὶ ἀτέκμαρτα ἦν. 

! 5 
οὐκοῦν ἐπειδήπερ οὕτω διεκείμην, ἄριστον. εἶναι 

: ᾿ Ὰ , ΄, Ν 
ὑπελάμβανον παρὰ τῶν φιλοσόφων τούτων ταῦτα 

ων ἢ Ν ,ὔ ζω 

ἕκαστα ἐκμαθεῖν: μην γὰρ ἐκείνους γε πᾶσαν 
“ ἴω Ἁ 3 4 Ἁ 

ἔχειν ἂν εἰπεῖν τὴν ἀλήθειαν. οὕτω δὴ τοὺς 
“ -. ν ε 9. »κ“" ᾽’ 

ἀρίστους ἐπιλεξάμενος αὐτῶν, ὡς ἐνῆν τεκμήρασθαι 
4 δ ’ 

προσώπου ἴε σκυθρωπότητι καὶ χρόας ὠχρότητι 
ΤΩΝ ,ὔ θύ ᾿ λ, Χ ς Ι ΟΝ καὶ γενείου βαθύτητι, --- μάλα γὰρ ὑψαγόραι τινὲς 

ξ Ὡ“ [4 

καὶ οὐρανογνώμονες οἱ ἄνδρες αὐτίκα μοι κατε- 
, , Ν Α Ἁ 

φάνησαν ---- τούτοις ἐγχειρίσας ἐμαυτὸν καὶ συχνὸν 
3 ᾽7ὔ Ἁ Ν 3 10 ἤδ 7 νΝ δὲ ἀργύριον, τὸ μὲν αὐτόθεν ἤδη καταβαλών, τὸ δὲ 

4 7 

εἰσαῦθις ἀποδώσειν ἐπὶ κεφαλαίῳ τῆς σοφίας 
7] 3 ’, “ 4 

διομολογησάμενος, ἠξίουν μετεωρολέσγχης τε διδά- 
Ἁ κδν ἠὲ ’ -- 

σκεσθαι καὶ τὴν τῶν ὅλων διακόσμησιν καταμαθεῖν. 
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ς Νὴ ἴω » δέ 7 [οὶ “Ὁ 

οἱ δὲ τοσοῦτον ἄρα ἐδέησάν με τῆς παλαιᾶς 
᾿] , 3 7 3 ’ Ψ Ν 3 ’ 

ἐκείνης ἀγνοίας ἀπαλλάξαι, ὥστε καὶ εἰς μείζους 
9 ’ὔ 7 33 3 ,7 Ν , ἀπορίας φέροντες ἐνέβαλον, ἀρχάς τινας καὶ τέλη 

Ν 3 7 Ν Χ Ν “ Ν 2. 7 Χ Ἁ καὶ ἀτόμους καὶ κενὰ καὶ ὕλας καὶ ἰδέας καὶ τὰ 
ἊΝ ε 7 ᾿ ,ὕ ὰ ,ὕ 

τοιαῦτα ὁσημέραι μου καταχέοντες. ὃ δὲ πάντων 
“ , , [τὰ 

ἐμοὶ γοῦν ἐδόκει χαλεπώτατον, ὅτι μηδὲν ἅτερος 
7 7 θατέρῳ λέγοντες ἀκόλουθον, ἀλλὰ μαχόμενα πάντα 

Ἁ ς 7 [χ4 " 7ἷ 7ὔἷ 2 Ν καὶ ὑπεναντία, ὅμως πείθεσθαί τέ με ἠξίουν καὶ 
ἴω. ,ὔ Ἂ 

πρὸς τὸν αὑτοῦ λόγον ἕκαστος ὑπάγειν ἐπειρῶντο... 
δ Ν ᾿ ε ΕΤΑΙΡ. "Ατοπον λέγεις, εἰ σοφοὶ ὄντες οἱ 

3 2 7 Ἁ ς ᾿ Α “ ’ 

ἄνδρες ἐστασίαζον πρὸς αὑτοὺς περὶ τῶν λόγων 
Χ ἢ Χ ΘΝ Ν Ἂ Ε} “- Ὁ 7 καὶ οὐ τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἐδόξαζον. 

7 ΩΣ κι ’ 

ΜῈΝ. Καὶ μήν, ὦ ἑταῖρε, γελάσῃ ἀκούσας 
4 3 7] 3 ἊΜ λ Ἁ 3 Ὁ 7 

τήν τε ἀλαζονείαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐν τοῖς λογοῖς 
7] “ ., Δ [οὶ ,ὔ 

τερατουργίαν, οἵ γε πρῶτα μὲν ἐπὶ γῆς βεβηκότες 
. [οὶ λ “ “ 7 

καὶ μηδὲν τῶν χαμαὶ ἐρχομένων ἡμῶν ὑπερέχοντες, 
7 “ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ὀξύτερον τοῦ πλησίον δεδορκότες, ἔνιοι 
Ἃ ς Ν ΄ Ἃ 3 ’ὔ » ΄, Ψ δὲ ὑπὸ γήρως ἢ ἀργίας ἀμβλυώττοντες, ὅμως 

“ 7 : ω », Ν : οὐρανοῦ τε πέρατα διορᾶν ἔφασκον καὶ τὸν ἥλιον 
) ΄ Ἁ ’ ΄ 

περιεμέτρουν καὶ τοῖς ὑπὲρ τὴν σελήνην ἐπεβάτευον 
[ “ 

καὶ ὥσπερ ἐκ τῶν ἀστέρων καταπεσόντες μεγέθη 
2 Ἂ Ν ΄ “ λ ΄, 

τε αὐτών καὶ σχήματα διεξήεσαν, καὶ πολλάκις, 
ς ,ὕ 7 

εἰ τύχοι, μηδὲ ὁπόσοι στάδιοι Μεγαρόθεν ᾿Αθήναζέ 
ζ Ν “ ’΄ 

εἶσιν ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι, τὸ μεταξὺ τῆς σελήνης 
ἴω “ “ ζ “ ΄“ Ν καὶ τοῦ ἡλίου χωρίον ὁπόσων εἴη πηχῶν τὸ 

’ , ’ 3 

μέγεθος ἐτόλμων λέγειν, ἀέρος τε ὕψη καὶ θα- 
7 “Ἂ ΄ ἴων 

λάττης βάθη καὶ γῆς περιόδους ἀναμετροῦντες, 
3 Ν 4 ΄ Ἁ 7ὔ 35.ϑ δ ἔτι δὲ κύκλους καταγράφοντες καὶ τρίγωνα ἐπὶ 

’ 7 τετραγώνοις διασχηματίζοντες καὶ σφαίρας τινὰς 
[ λ 3 Χ ζ 93.» Χ “ ποικίλας, τὸν οὐρανὸν δῆθεν αὐτὸν περιμετροῦντες. 
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“"΄ ᾿ ᾿ 9. ὦ . " 3 5. ἡ Ν ἔπειτα δὲ κἀκεῖνο πῶς οὐκ ἄγνωμον αὐτῶν καὶ 
ΤΩ 7 Ν ν “ φΦ "ὃ 7 

παντελῶς τετυφωμένον τὸ περὶ τῶν οὕτως ἀδήλων 
“ λέγοντας μηδὲν ὡς εἰκάζοντας ἀποφαίνεσθαι, ἀλλ᾽ 

φξ 7] [4 Ν 4 “Ὁ 3 

ὑπερδιατείνεσθαί τε καὶ μηδεμίαν τοῖς ἄλλοις 
Ἃ 3 ’ ἃ ’ 

ὑπερβολὴν ἀπολιμπάνειν μονονουχὶ διομνυμένους, 
’’ Ν εν ἈΝ Φ “Ἂ θ Ἁ Ά 

μύδρον μὲν εἶναι τὸν ἥλιον, κατοικεῖσθαι δὲ τὴν 
7 ς ζω. » Α 3 7 “ ξ ὔ 

σελήνην, ὑδατοποτεῖν δὲ τοὺς ἀστέρας, τοῦ ἡλίου 

καθάπερ ἱμονιᾷ τινι τὴν ἰκμάδα ἐκ τῆς θαλάττ ρ ἱμονιᾷ ἣν ἐκμ τῆς θαλάττης 
Β “Ὁ - τ “ 

ἀνασπῶντος καὶ ἅπασιν αὐτοῖς τὸ ποτὸν ἐξ ἴσου 
. ΡΝ ᾿ . δ , » 

ἑξῆς διανέμοντος. τὴν μὲν γὰρ ἐναντιότητα τῶν 
ς “ »“ 

λόγων ὁπόση ῥάδιον καταμαθεῖν. καὶ σκόπει 
Ν ,ὔ “ 

πρὸς Διός, εἰ ἐν γειτόνων ἐστὶ τὰ δόγματα καὶ 
Ἁ ’ὔ “ ΄»“" 

μὴ πάμπολυ διεστηκότα. πρῶτα μὲν γὰρ αὐτοῖς 
ο “ “Ὁ 

ἡ περὶ τοῦ κόσμου γνώμη διάφορος, εἴ γε τοῖς 
4 7 3 Ὶ μὲν ἀγέννητός τε καὶ ἀνώλεθρος εἶναι δοκεῖ" οἱ 

Ἁ -“ ΄“ » δὲ καὶ τὸν δημιουργὸν αὐτοῦ καὶ τῆς κατασκευῆς 
Ν Α δ 7 ἃ τὸν τρόπον εἰπεῖν ἐτόλμησαν, οὺς καὶ μάλιστα 

3 ’ Ν, 7 ’ - [χὰ 
ἐθαύμαζον, θεὸν μέν τινα τεχνίτην τῶν ὅλων 
3 ι ͵ 3 ’ » 9 Ψ ΄ 

ἐφιστάντας, οὐ προστιθέντας δὲ οὔτε ὅθεν ἥκων 
ες ἐξ , οὔτε ὅπου ἑστὼς ἕκαστα ἐτεκταίνετο" καίτοι πρό 

ΜᾺ ἴο. Ν ᾽ ’ “ 

γε τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως ἀδύνατον καὶ χρόνον 

καὶ τόπον ἐννοεῖν. 
: , οὰ Ἁ 

ΕΤΑΙΡ. ἸΜάλα τινάς, ὦ Μένιππε, τολμητὰς 
Ὡ“ ᾽ὔ 

καὶ θαυματοποιοὺς ἄνδρας λέγεις. 
ΜΕΝ. Τί δ᾽, εἰ ἀκούσειας, ὦ θαυμάσιε, περί 

, ἴοι ’ὔ ἁ ’ Ἃ ἢ τε ἰδεῶν καὶ ἀσωμάτων ἃ διεξέρχονται, ἢ τοὺς περὶ 
“Ὁ , τοῦ πέρατός τε καὶ ἀπείρου λόγους ; καὶ γὰρ αὖ 

καὶ αὕτη νεανικὴ αὐτοῖς ἡ μάχη, τοῖς μὲν τέλει τὸ 
ω “ λ [οὶ 3 

πᾶν περυγράφουσι, τοῖς. δὲ ἀτελές τοῦτο εἶναι 
Ἁ 3 Ἁ 7 

ὑπολαμβάνουσιν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παμπόλλους 
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᾿ “ἦ ΤΙΝ 3 7 ΑἉ ΝᾺ 

τινὰς εἶναι τοὺς κόσμους ἀπεφαίνοντο καὶ τῶν 
“" : 4 7 

ὡς περὶ ἑνὸς αὐτῶν διαλεγομένων κατεγίγνωσκον. 
3 9 ) ὔ ἴο 

ἕτερος δέ τις, οὐκ εἰρηνικὸς ἀνήρ, πόλεμον τῶν 
ο, ᾽ 3 ΣῸ 7 " λ Α ἱρὴ ὅλων πατέρα εἶναι ἐδόξαζε. περὶ μὲν γὰρ τῶν 

Ἂ 4 4 “ ἐ 

θεῶν τί χρὴ καὶ λέγειν ; ὅπου τοῖς μὲν ἀριθμός 
ς Χ οὶ ἴ 

τίς ὁ θεὸς ἦν, οἱ δὲ κατὰ κυνῶν καὶ χηνὼν καὶ 
΄ 3 ’ὔ Ἁ 4 , : Ἅ 2 

πλατάνων ἐπώμνυντο. καὶ οὐ μὲν τοὺς ἄλλους 
7 Ἁ -“ 

ἅπαντας θεοὺς ἀπελάσαντες ἑνὲ μόνῳ τὴν τῶν 
Φ 9 Ν 3 4 Φ 3 “ Ἁ 3 ’, ὅλων ἀρχὴν ἀπένεμον, ὥστε ἠρέμα καὶ ἄχθεσθαι 

“Ὁ ξ 

με τοσαύτην ἀπορίαν θεῶν ἀκούοντα" οἱ δὲ 

ἔμπαλιν ἐπιδαψιλευόμενοι πολλούς τε αὐτοὺς 
’ Ν ,ὔ αὶ 

ἀπέφαινον καὶ διελόμενοι τὸν μέν τινα πρῶτον 
ν" 5 ᾽ -“ Χ Ἁ ΄ ν 4 

θεὸν ἐπεκάλουν, τοῖς δὲ τὰ δεύτερα καὶ τρίτα 
3 ων ’ 3 Ν ς Ν 3 [4 7 ἔνεμον τῆς θεότητος: ἔτι δὲ οἱ μὲν ἀσώματόν τι 

Ἂ 53 Ἁ Ἂ ς 

καὶ ἄμορφον ἡγοῦντο εἶναι τὸ θεῖον, οἱ δὲ ὡς περὶ 
“ ΥΝ 5 Ἁ -“ “. 

σώματος αὐτοῦ διενοοῦντο. εἶτα καὶ προνοεῖν τῶν 
καθ᾽ ἡμᾶς πραγμάτων οὐ πᾶσιν ἐδόκουν οἱ θεοί, 
3 3 3, » ς - ὕ 2 ,ὕ 
ἄλλ σαν τίνες οὐ τῆς συμπάσης επιμελείας 

ϑ λ 3 7 [4 φ “Ὁ. 9.3 9 7 

αὐτοὺς ἀφιέντες, ὥσπερ ἡμεῖς εἰώθαμεν ἀπολύειν 
΄Ἂ Ὁ Ἁ ͵ μΗ Ἁ 

τῶν λειτουργιῶν τοὺς παρηβηκότας : οὐδὲν γὰρ ὅτι 
Ἁ ω ᾿ϑὴ “ 7 Ἁ μὴ τοῖς κωμικοῖς δορυφορήμασιν ἐοικότας αὐτοὺς 

» χ Ἂ 

εἰσάγουσιν. ἔνιοι δὲ ταῦτα πάντα ὑπερβάντες 
5 λΧ Ἁ ᾿Ξ Ἁ 3 ᾽ὔ’ 3 ὔ 9 3 οὐδὲ τὴν ἀρχὴν εἶναι θεούς τινας ἐπίστευον, ἀλλ 

’ νΝ , 

ἀδέσποτον καὶ ἀνηγεμόνευτον φέρεσθαι τὸν κόσμον 

ἀπελίμπανον. 
͵ ἴω ᾽ὔ’ “Ὁ Τουγάρτοες ταῦτα ἀκούων ἀπιστεῖν μὲν οὐκ 

95 ἢ ς 7 Ἁ 35... “ 3 7 ἐτόλμων ὑψιβρεμέταις τε καὶ ἠδγενείοις ἀνδράσιν" 
᾿ 3 » οὐ μὴν εἶχόν γε ὅποι τῶν λόγων τραπόμενος 

ἌᾺ Ἁ Ἁ ΄ 

ἀνεπίληπτόν τι αὐτῶν εὕροιμι. καὶ ὑπὸ θατέρου 
οὶ 7 [κέ Ν" λ ἐ Ἁ 

μηδαμῇ περιτρεπόμενον. ὥστε δὴ τὸ ΟΟμηρικὸν 
Τ 
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3 - 3 Ἰῆν 3) ᾽ὔ λ Ν Ε ἐκεῖνο ἀτεχνῶς ἔπασχον" πολλάκις μὲν γὰρ ἂν 
) [οἱ 

ὥρμησα πιστεύειν τινὶ αὐτῶν, 
Ὁ ’ λῚ »ἵ ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν. 

3..,5 Φ Ψ 3 οὶ 5..Ν “Ὁ » 3 ’ ᾿ 

ἐφ᾽ οἷς ἅπασιν ἀμηχανῶν ἐπὶ γῆς μὲν ἀκούσεσθαί 
“ " “ 

τί περὶ τούτων ἀληθὲς ἀπεγίγνωσκον, μίαν δὲ τῆς 
’ 3 7] 3 ᾿ Ἁ 4 μή 3 

συμπάσης ἀπορίας ἀπαλλαγὴν μην ἔσεσθαι, εἰ 
ἤ 

αὐτὸς πτερωθείς πως ἀνέλθοιμι ἐς τὸν οὐρανόν. 
Α 7 ἊὉ Ἁ δὶ 7] ᾽ὔ Ἁ 

τούτου δέ μοι παρεῖχε τὴν ἐλπίδα μάλιστα μὲν 
ξ 3 ’ 3 Χ Ν έ Χ "ὔ ἡ ἐπιθυμία ἔπειτα δὲ καὶ ὁ λογοποιὸς Αἴσωπος 
2 ω Ν ’ὔ 2 ἡ Ν , Ω 

ἀετοῖς καὶ κανθάροις, ἐνίοτε καὶ καμήλοις βάσιμον 
Ν 3 ἀποφαίνων τὸν οὐρανόν. αὐτὸν μὲν οὖν πτερο- 

χ [4] δ 5 ,ὔ φυῆσαί ποτε οὐδεμιᾷ μηχανῇ δυνατὸν εἶναί μοι 
ἋἊ “ ’ 

κατεφαίνετο: εἰ δὲ γυπὸς ἢ ἀετοῦ περιθείμην 
΄»“- ͵ Ν Χ 

πτερά, ---ταῦτα γὰρ μόνα ἂν διαρκέσαι πρὸς 
Ν 

μέγεθος ἀνθρωπίνου σώματος --- τάχα. ἄν μοι τὴν 
δὰ ζ ᾿ Χ Χ ν, 3) ᾿ πεῖραν προχωρῆσαι. καὶ δὴ συλλαβὼν τὰ ὄρνεά 

,ὔ ἴω. Ν 

θατέρου μὲν τὴν δεξιὰν πτέρυγα, τοῦ γυπὸς δὲ 
5 ο “ τὴν ἑτέραν ἀπέτεμον: εἶτα διαδήσας εὖ μάλα καὶ 

κατὰ τοὺς ὥμους τελαμῶσι καρτεροῖς ἁρμοσάμενος 
»" 7 ΄Ν 

καὶ πρὸς ἄκροις τοῖς ὠκυπτέροις λαβάς τινας ταῖς 
[οὶ Ν “ 

χερσὶ παρασκευάσας ἐπειρώμην ἐμαυτοῦ τὸ πρῶτον 
ἀναπηδῶν καὶ ταῖς χερσὶν ὑπερέττων καὶ ὥσπερ 

Ἂ Ἂ 7 οἱ χῆνες ἔτι χαμαυπετῶς ἐπαιρόμενος καὶ ἀκρο- 
» ἤ Χ [οὶ 7 7 4 

βατῶν ἅμα μετὰ τῆς πτήσεως" ἐπεὶ δὲ ὑπήκουέ 

μον τὸ πρᾶγμα, τολμηρότερον ἤδη τῆς πείρας 
ς 4 Ἁ 3 Ν 2. Ν Ἁ 3 4 9 Ἂ 

ἡπτόμην, καὶ ἀνελθὼν ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἀφῆκα 

ἐμαυτὸν κατὰ τοῦ κρημνοῦ φέρων ἐς αὐτὸ τὸ 

θέατρον. ὡς δὲ ἀκινδύνως κατεπτόμην, ὑψηλὰ ἤδη 
ἣ ἢ , ν Υ » Ὁ Ν , 

καὶ μετέωρα ἐφρόνουν, καὶ ἄρας ἀπὸ ΠΠἀρνηθος 
Ἃ 3 Ν [4 ΄ 7 ᾽ὔ ᾽ὔ 5. 5 

ἢ ἀπὸ Ὑμηττοῦ μέχρι Γερανείας ἐπετόμην, εἶτ 
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ῷ ω ὡν, αἷὶ Ν 3 Ἑ 2} 3 ς ν 

ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸν ᾿Ακροκόρινθον ἄνω, εἶτα ὑπὲρ 
΄, “ Ν » «ἢ 

Φολόης καὶ ᾿Ερυμάνθου μέχρι πρὸς τὸ Ταὔνγετον. 
5. “ 7 ᾿ 

ἤδη δ᾽ οὖν μοι τοῦ τολμήματος ἐκμεμελετημένου 
΄ ᾽ 7 Ἁ 

τέλειός τε καὶ ὑψυπέτης γενόμενος οὐκέτι τὰ 
χὰ » ἌΠΝ Ν ͵ 3 Ἁ 

νεοττῶν ἐφρόνουν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν "Ὄλυμπον ἀναβὰς ς 
πο ΄ Χ καὶ ὡς ἐνῆν μάλιστα κούφως ἐπισιτισάμενος τὸ 

ἴω. ἴω δ δ Ἁ 

λοιπὸν ἔτεινον εὐθὺ τοῦ οὐρανοῦ: καὶ τὸ μὲν 
“Ἢ Ἁ [οἱ “4 Ν Ν 3) 

πρῶτον ἰλυγγίων ὑπὸ τοῦ βάθους, μετὰ δὲ ἔφερον 
“ ἮΝ Ν ᾿] 9 Ἁ , Ἁ 

καὶ τοῦτο εὐμαρῶς. ἐπεὶ δὲ κατ᾽ αὐτὴν ἤδη τὴν 
͵ “ ἴω 2 ΄, 

σελήνην ἐγενόμην πάμπολυ τῶν νεφῶν ἀποσπάσας, ιο 
ἴον ΄ Ἁ σθόμην κάμνοντος ἐμαυτοῦ, καὶ μάλιστα κατὰ 

ὃ “ ΄ 

τὴν ἀριστερὰν πτέρυγα τὴν γυπίνην. προσελάσας 
ΩΣ , » , 3 

οὖν καὶ καθεζόμενος ἐπ᾽ αὐτῆς διανεπανόμην, ἐς 
Ἁ “ »7 3 7 Ν [χ4 τὴ 

τὴν γῆν ἄνωθεν ἀποβλέπων καὶ ὥσπερ ὁ τοῦ 
ς ΄᾿ ᾿ »,. δ 5 Ν ᾿ Ν ς , 
Ομήρου Ζεὺς ἐκεῖνος ἄρτι μὲν τὴν τῶν ὑπποποόλων 18 

ων ἰωὶ Ν 3 

Θρῃκῶν καθορώμενος ἄρτι δὲ τὴν Μυσῶν καὶ μετ 
Ν 

ὀλίγον, εἰ δόξειέ μοι, τὴν ᾿Ελλάδα, τὴν Περσίδα, 
Ν Ἃ 3 7 3 χὰ ξ “ , δ καὶ τὴν ᾿Ινδικήν. ἐξ ὧν ἁπάντων ποικίλης τινὸς 

ἡδονῆς ἐνεπιιμττλάμην. 
“ Α ἴω “ 7 κ ΕΤΔΑ41Ρ. Οὐκοῦν καὶ ταῦτα λέγοις ἄν, ὦ 3. 

“ νά ἃ Η “ 

Μένιππε, ἵνα μηδὲ καθ᾽ ἕν ἀπολειπώμεθα τῆς 
3 ΄ 5 3 3) “ Ν 4 ἴοι , 
ἀποδημίας, ἀλλ᾽ εἴ τί σοι καὶ οδοῦ πάρεργον 
Ὁ 7 ἌΆ ἴω 

ἱστόρηται,. καὶ τοῦτο εἰδῶμεν: ὡς ἔγωγε οὐκ 
2 ἴω ’ 

ὀλίγα προσδοκῶ ἀκούσεσθαι σχήματος τε πέρι 
Ἂ “Ἢ 3 » Ὁ ᾿ 

γῆς καὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς ἁπάντων, οἷά σοι ἄνωθεν 5 

ἐπισκοποῦντι κατεφαίνετο. 
Ν 3 “ 3 ΄ ΜΕΝ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ ἑταῖρε, εἰκάξεις" διόπερ 

[4 ς΄ 3 Α 3 Ν Ἁ ’ [4] Υ̓ ὡς οἷον τε ἀναβὰς ἐπὶ τὴν σελήνην τῷ λόγῳ 
᾿ 7 ἴω 

συναποδήμει τε καὶ συνεπισκόπει τὴν ὅλην τῶν 
2 Ἁ “ὋἍ 7 “Ἂ ’ 

12 ἐπὶ γῆς διάθεσιν. καὶ πρῶτόν γέ μοι πάνυ μικρὰν 3ο 
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ΙΟΟ “ΜΟΥΚΙΑΝΟΥ [12 

; δ Ἁ “ δ» Α 7] Ὰ 7 

δόκει τινὰ τὴν γῆν ὁρᾶν, πολὺ λέγω τῆς σελήνης 
Ψ 5..Ν 2 7 9. κ Ἁ βραχυτέραν, ὥστε ἐγὼ ἄφνω κατακύψας ἐπὶ πολὺ 

ἴον “- ἤ Ν ε 7 ᾿ 

ἠπόρουν, ποῦ εἴη τὰ τηλικαῦτα ὄρη καὶ ἡ τοσαύτη 
Ἁ Ν ς 74 

θάλαττα. καὶ εἴ γε μὴ τὸν “Ροδιον κολοσσὸν 
0 ’ Ν Ν, 33.»ϑ ΜᾺ Φᾧ ’ὔ ΄ ΟΣ θ ἐθεασάμην καὶ τὸν ἐπὶ τῇ Φάρῳ πύργον, εὖ ἴσθι 

“ »᾿ ς Ἂ ὃ ΄ θ [οἱ » »“" 

παντελῶς ἄν με ἡ γῆ διέλαθε. νῦν δὲ ταῦτα 
ς Ν Ν᾿ Ἀ ς “ Ἁ ε 3 Ἁ 

ὑψηλὰ ὄντα καὶ ὑπερανεστηκότα καὶ ὁ ᾿Ικεανὸς 
». Ν Ν Ψ ες ᾿Ν ᾿ , ἠρέμα πρὸς τὸν ἥλιον ὑποστίλβων διεσήμαινέ μοι 

- 5 Ν ς ’ 3 Ἁ Ἃ [4 Ν 9 γῆν εἶναι τὸ ὁρώμενον. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ τὴν ὄψιν 
᾿ 4 Α ς “᾿ 

εἴσω ἀτενὲς ἀπηρεισάμην, ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων 
,ὔ "ὃ , 3 Ἁ 0 ᾿ , Ν 

βίος ἤδη μοι κατεφαίνετο, οὐ κατὰ ἔθνη μόνον καὶ 
“ Ἁ ν οὶ ς 

πόλεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ σαφῶς οἱ πλέοντες, οἱ 
ΨὌᾺ 6 ἴω ἰφ δ 

πολεμοῦντες, οἱ γεωργοῦντες, οἱ δικαζόμενοι, τὰ 
΄ Ἁ ᾽ὔ Ἁ ,ὔ ᾽ ς ἴω ζ ’ 7 γύναια, τὰ θηρία, καὶ πάνθ᾽ ἁπλῶς, ὁπόσα τρέφει 

7] 

ζείδωρος ἄρουρα. 
»“ ᾿ "“" ΕΤΑΙΡ. ΠἼαντελῶς ἀπίθανα φὴς ταῦτα καὶ 

ς -“ ἃ 3 Ἁ αὑτοῖς ὑπεναντία" ὃς γὰρ ἀρτίως, ὦ Μένιππε, τὴν 
“Ἂ 3 7 6 λ “ λ 7 3 Ἁ 

γῆν ἐζήτεις ὑπὸ τοῦ μεταξὺ διαστήματος ἐς βραχὺ 

συνεσταλμένην, καὶ εἴ γε μὴ ὁ κολοσσὸς ἐμήνυσέ 
’ Ὰ 5 : 5}, ς -“ “ , 

σοι, τάχα ἂν ἄλλο τι φήθης ὁρᾶν, πῶς νῦν καθάπερ 
’ 

“Δυγκεύς τις ἄφνω γενόμενος ἅπαντα διαγινώσκεις 
Δα -΄᾿ [οὶ  ι 

τὰ ἐπὶ γῆς, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ θηρία, μικροῦ δεῖν 
Ν ων : 

τὰς τῶν ἐμπίδων νεοττίας ; 
ΧῚ ’ 

ΜΕΝ. Εὖ γε ὑπέμνησας" ὃ γὰρ μάλιστα 
[α] “ 3 ’ 

ἐχρῆν εἰπεῖν, τοῦτο οὐκ οἷδ᾽ ὅπως παρέλιπον. ἐπεὶ 
Ἁ 5. ᾿ » 3 ᾽ Ἁ τ ἊΝ 3 7 Ν δ᾽ 3 γὰρ αὐτὴν μὲν ἐγνώρισα τὴν γῆν ἰδών, τὰ ὃ ἄλλα 

χ Ἂ Ἂ Ἁ “Ὁ [τ οὐχ οἷός τε ἦν καθορᾶν ὑπὸ τοῦ βάθους, ἅτε τῆς 
ῇ 4 393.». 29 νὴ “ 

ὄψεως μηκέτι ἐφικνουμένης, πάνυ μ᾽ ἡνία τὸ χρῆμα 
Ν ᾿ ΄᾿ Ἁ 3 “ἡ - λῚ καὶ πολλὴν παρεῖχε τὴν ἀπορίαν. κατηφεῖ δὲ 

ὄντε μοι καὶ ὀλίγου δεῖν δεδακρυμένῳ ἐφίσταται μ ΎὝ βρυμένᾳ 
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φ Ν 3 Ἂ μ , “᾿ 

κατόπιν ὁ σοφὸς ᾿Εμπεδοκλῆς, ἀνθρακίας τις ἰδεῖν 
4 ΄ὰ ͵ 

καὶ σποδοῦ πλέως καὶ κατωπτημένος" κἀγὼ μέν, 
7 ς 7 

ὡς εἶδον, εἰρήσεται γάρ, ὑπεταράχθην: καί τινα 
| κι , 9.7 - κα ς ; Θ 7 

σεληναῖον δαίμονα . φήθην ορᾶν" ὁ δέ, Θάρρει, 

φησίν, ὦ Μένιππε. 
“., ’ 3 “ ᾽ 3 “ΠΡ ».᾿ Υ̓ 

οὔτις τοι θεός εἶμι, τί μ᾽ ἀθανάτοισιν ἐϊσκεις 1 
“Ὃ 3 3 “ ὁ φυσικὸς οὗτός εἰμι ᾿Εμπεδοκλῆς: ἐπεὶ γὰρ ἐς 

- 7 , “ 

τοὺς κρατῆρας ἐμαυτὸν φέρων ἐνέβαλον, ὁ καπνός 
“ “9 7 “Ὁ 

με ἀπὸ τῆς Αἴτνης ἁρπάσας δεῦρ᾽ ἀνήγαγε, καὶ νῦν 
3 [ω ’ “ 3 “ Α δ ᾿ 

ἐν τῇ σελήνῃ κατοικῶ ἀεροβατῶν τὰ πολλὰ καὶ 

σιτοῦμαι δρόσον. ἥκω τοίνυν σε ἀπολύσων τῆς 

παρούσης ἀπορίας" ἀνιᾷ γάρ σε, οἶμαι, καὶ στρέφει 
ζω Ἁ ζω ς» ΧΩ ΓῚ 

τὸ μὴ σαφῶς τὰ ἐπὶ γῆς ὁρᾶν. Εὖ γε ἐποίησας, ἦν 
᾿ ,ὕ 

δ᾽ ἐγώ, βέλτιστε ᾿Εμπεδόκλεις, κἀπειδὰν τάχιστα 
7 “4 3 Ἁ έ 7 ’ 

κατάπτωμαι πάλιν ἐς τὴν Ελλάδα, μεμνήσομαι 
σπένδειν τέ σοι ἐπὶ τῆς καπνοδόκης κἀν ταῖς 

7 Ν ᾿ 7 Ἁ 

νουμηνίαις πρὸς τὴν σελήνην τρὶς ἐγχανὼν προσ- 
3 Ν Ν δ᾿ ᾿ ζ 

εύχεσθαι. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν ᾿Ενδυμίωνα, ἧ δ᾽ ὅς, 
3 Ν ἊΝ ἴων ’ 9 ἰδ 7 7 

οὐχὶ τοῦ μισθοῦ χάριν ἀφῖγμαι, πέπονθα δέ τι 
Α 3 ’ὔ 3 

τὴν ψυχὴν ἰδών σε λελυπημένον. ἀτὰρ οἶσθα ὅ 
3 ᾿ εὰ τι δράσας ὀξυδερκὴς γενήση; Μὰ Δ, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

ΕΝ Ἁ 7 Ἁ 3 ΄ 2 [έ 2 Ἁ “ 

ἣν μὴ σύ μοι τὴν ἀχλύν πως ἀφέλῃς ἀπὸ τῶν 
3 2 Η ἴω Ἁ ὃ} “ 3 7] ἴα 

ὀμμάτων: νῦν γὰρ δὴ λημᾶν οὐ μετρίως δοκῶ. 

Καὶ μὴν οὐδέν γε, ἢ δ᾽ ὅς, ἐμοῦ δεήσει" τὸ γὰρ 

ὀξυδερκὲς αὐτὸς ἤδη γῆθεν ἥκεις ἔχων. Τί οὖν 
"» “ 30.9 Δ 

τοῦτό ἐστιν ; οὐ γὰρ οἶδ᾽, ἔφην. Οὐκ οἶσθα, ἢ 
3. Ψ 3 ἴον ἈΝ “ Ἁ Α ’ὔὕ 

δ᾽ ὅς, ἀετοῦ τὴν πτέρυγα τὴν δεξιὰν περικείμενος ; 
Ν ΄ ΓΦ . ,΄͵΄““ωοωὲ᾽ἱ᾽ἂἍ4 , ᾿ Καὶ μάλα, ἣν δ᾽ ἐγώ. τί δ᾽ οὖν πτέρυγι καὶ 

2 ο ͵ Ὰ ᾽ Ἀ ὀφθαλμῷ κοινόν ἐστιν ; “Οτι, ἢ δ᾽ ὅς παρὰ πολὺ 
Ἃ 3 “ 3 , 3 2 ' ᾿ Ψ 

τῶν ἄλλων ἕῴων ἀετὸς ἐστιν ὀξυωπέστατος, ὥὦστε 
ὠ 
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’ 9 ’ὔ 7 “Ὁ ᾽ὔ Ἂ 

μόνος ἀντίον δέδορκε τῷ ἡλίῳ, καὶ τοῦτό ἐστιν ὁ 
λ Ν , ὉἝ βασιλεὺς καὶ γνήσιος ἀετός, ἢν ἀσκαρδαμυκτὶ 

Ν Ν 3 ἰδς 4 Ν “ 3 3.ϑ». 9 [4 

πρὸς τὰς ἀκτίνας βλέπῃ. Φασὶ ταῦτα, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
,ὔ 97 , Ψ ἴω 3 Ν 53. Ν Ἀ καί μοι ἤδη μεταμέλει, ὅτι δεῦρο ἀνιὼν οὐχὶ τὼ 

3 , ΄Ὰ Ὁ ὀφθαλμὼ τοῦ ἀετοῦ ἐνεθέμην τοὺς ἐμοὺς ἐξελών " ὡς 
ἴω ς Ἁ 2 δὰ Χ 3 ᾽ὔ “Ὁ 

νῦν γε ἡμιτελὴς ἀφῖγμαι καὶ οὐ πάντα βασιλικῶς 
’ ᾽ ὔ Ἂ , 

ἐνεσκευασμένος, ἀλλ᾽ ἔοικα τοῖς νόθοις ἐκείνοις καὶ 
3 ’ Ἁ Ἁ ’’ ΄ κὰ 3. ὦ 3 ᾽ὔ 

᾿ἀποκηρύκτοις. Καὶ μὴν πάρα σοί, ἣ δ᾽ ὅς, αὐτίκα 
΄, Ν , ᾿ Ν Ὁ 

μάλα τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν ἔχειν βασιλικόν" ἣν 
Ν , Ν Ω , Ν ᾿ γὰρ ἐθελήσῃς μικρὸν ἀναστάς, ἐπισχὼν τοῦ γυπὸς 
᾿ , ἣ ’ , Ν 

τὴν πτέρυγα, θατέρᾳ μόνῃ πτερύξασθαι, κατὰ 
“ »“ 7 Ν Ν 3 Α 9 ΑἉΑ 

λόγον τῆς πτέρυγος τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν ὀξυδερκὴς 
Ἕ Ν δ » : 2 " ν ν᾿ 
ἔσῃ" τὸν γὰρ ἕτερον οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐκ 
3 ΄ ὃ 4 ΤᾺΣ, ὃ 3 μ᾿ ἀμβλύτερον δεδορκέναι τῆς μερίδος ὄντα τῆς 

ΩΣ 3 ς Ν 

χείρονος. “Αλις, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἰ καὶ ὁ δεξιὸς μόνος 
ἴω Ν Ν φ ’ἤ 

ἀετῶδες βλέποι: οὐδὲν γὰρ ἂν ἔλαττον γένοιτο, 
᾽ὔ “ 

ἐπεὶ καὶ τοὺς τέκτονας πολλάκις ἑωρακέναι μοι 
δοκῶ θατέρῳ τών ὀφθαλμῶν ἄμεινον πρὸς τοὺ ρᾷ μῶν ἄμ ρ ς 

’ 3 ᾽’ λ. [4 κανόνας ἀπευθύνοντας τὰ ξύλα. 
δ Ἁ Ν » ὕ 

Ταῦτα εἰπὼν ἐποίουν ἅμα τὰ ὑπὸ τοῦ ᾿Ἐμπε- 
7 ᾿ 7 [᾿ Ν 5. 9 “ ς Ν 

δοκλέους παρηγγελμένα" ὁ δὲ κατ᾽ ὀλίγον ὑπαπιὼν 
7 ’ὔ 

ἐς καπνὸν ἠρέμα διελύετο. κἀπειδὴ τάχιστα 
3 7] 9 7 Ἂ ’ 7 

ἐπτερυξάμην, αὐτίκα μὲ φῶς πάμπολυ περιέλαμψρε 
Ν ’ ᾽ὔ καὶ τὰ τέως λανθάνοντα πάντα διεφαίνετο. κατα- 

’ὔ’ ἴω 9 Ἁ “ ς ᾿ “Ὁ Ἁ ΄ 

κύψας γοῦν ἐς τὴν γῆν ἑώρων σαφῶς τὰς πόλεις, 
Ἁ 7] Νὴ ᾿ Ἁ 

τοὺς ἀνθρώπους, τὰ γιγνόμενα, καὶ οὐ τὰ ἐν 
ς 7 , 3 δ Ν ς , "᾽ μὴ 
ὑπαίθρῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ οπόσα οἶκοι ἔπραττον 

37 ΄ ἴω ἈΝ “ Δ 

οἰόμενοι λανθάνειν, Πτολεμαῖον μὲν συνόντα τῇ 
ΓᾺ ᾽’ὔ »" Ν ΘΑ ’ὔ Ν 

ἀδελφῇ, Δυσιμάχῳ δὲ τὸν υἱὸν ἐπιβουλεύοντα, τὸν 

8 Σελεύκου δὲ ᾿Αντίοχον Σ᾽, τρατονίκῃ διανεύοντα 

ζι 
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λάθρα τῇ μητρυιᾷ, τὸν δὲ Θετταλὸν ᾿Αλέξανδρον 
“ ΄ὔ 

ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀναιρούμενον καὶ ᾿Αντίγονον 
ο “ - 3 

μοιχεύοντα τοῦ υἱοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ᾿Αττάλῳ τὸν 
εν ἢ , Ν , ς; » κ“» ΄ υἱὸν ἐγχέοντα τὸ φάρμακον, ἑτέρωθι δ᾽ αὖ ᾿Αρσάκην 

νΝ “ 9 

φονεύοντα τὸ γύναιον καὶ τὸν εὐνοῦχον ᾿Αρβάκην 
Ν 9 ΄-“ 

ἕλκοντα τὸ ξίφος ἐπὶ τὸν ᾿Αρσάκην, Σ᾽ πατῖνος δὲ 
ς [οὶ 3 ΄“ “ Ε Ν “ Γ 

ὁ Μῆδος ἐκ τοῦ συμποσίου ᾿πρὸς τῶν δορυφόρων 
σ΄. 5 ἴον Ν 7 [᾿] ν 3 Ἁ εἵλκετο ἔξω τοῦ ποδὸς σκύφῳ χρυσῷ τὴν ὀφρὺν 

,ὔ] [χά Ν ᾽ὔ 9 “Ὁ ᾽ 

κατηλοημένος. ὅμοια δὲ τούτοις ἐν τῇ Διβύῃ 
Ν Ν ΙΑ νΝ ν ͵ δ θὰ καὶ παρὰ Σκύθαις καὶ Θρᾳξὶ γιγνόμενα ἐν τοῖς 

ω ς᾽ » ᾿ 

βασιλείοις ἣν ὁρᾶν, μουχεύοντας, φονεύοντας, ἐπι- 
᾿ Ὁ 7 

βουλεύοντας, ἁρπάζοντας, ἐπιορκοῦντας, δεδιότας, 
σι Ν ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων προδιδομένους. καὶ τὰ μὲν 

τῶν βασιλέων τοιαύτην παρέσχε μοι τὴν διατριβήν, 
δ Ν ων 9 [ον Ὰ 7 δ Ν 5 

τὰ δὲ τῶν ἰδιωτῶν πολὺ γελοιότερα: καὶ γὰρ αὖ 
3 [4 ,ὕ, ς ’ ν" ἈΝ 3 7 

κἀκείνους ἑώρων, ᾿Ερμόδωρον μὲν τὸν ᾿Επικούρειον 
χιλίων ἕνεκα δραχμῶν ἐπιορκοῦντα, τὸν Στωϊκὸν 

ν 3 ὔ Ν σ΄ ἮἊ ΄ ὔ 

δὲ ᾿4γαθοκλέα περὶ μισθοῦ τῷ μαθητῇ δικαζόμενον, 
Ν ε» “ 3 

Κλειννίάν δὲ τὸν ῥήτορα ἐκ τοῦ ᾿Ασκληπιείου 
᾿ 

φιάλην ὑφαιρούμενον, τὸν δὲ Κυνικὸν ᾿Ηρόφιλον 
2 “ “ ’ 7 Ν Ἂ Ἁ 
ἐν τῷ χαμαιτυπείῳ καθεύδοντα. τί γὰρ ἂν τοὺς 
ἄλλους λέγοιμι, τοὺς τοιχωρυχοῦντας, τοὺς δεκα- 

1ο 
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20 

’ Ἁ , ᾿ 3 [ο “ ν 

ζομένους, τοὺς δανείζοντας, τοὺς ἀπατῶντας ; ὅλως 

γὰρ ποικίλη καὶ παντοδαπή τις ἣν ἡ θέα. 

ΕΤΑΙΡ. ΚΚαὶ μὴν καὶ ταῦτα, ὦ ἹΜένυππε, καλῶς 

εἶχε λέγειν" ἔοικε γὰρ οὐ τὴν τυχοῦσαν τερπωλήν 
σοι παρεσχῆσθαι. ' 

ΜΕΝ. Πάντα μὲν ἑξῆς διελθεῖν, ὦ φιλότης, 

ἀδύνατον, ὅπου γε καὶ ὁρᾶν αὐτὰ ἔργον ἦν: τὰ 
μέντοι κεφάλαια τῶν πραγμάτων τοιαῦτα ἐφαίνετο, 
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τὸ 4 ᾿ΑΟΥ̓ΚΙΑΝΟΥ͂ [τό 

7 " , ᾿ Ν οἷά φησιν “Ομηρος τὰ ἐπὶ τῆς ἀσπίδος" οὗ μὲν 
νὴ κὺ 3 “ νΝ 7 ς ὔ θ δὲ ὃ 

γὰρ ἦσαν εἰλαπίναι καὶ γάμοι, ἐτέερωθι ὃὲ ὁικα- 
᾽ὔ Ἁ 2 ᾽ὔ 3 Ο Ν 7 » ’ 

στήρια καὶ ἐκκλησίαι, καθ᾽ ἕτερον δὲ μέρος ἔθυέξ 
9 ἰ Ν ἴω 5 3 ,ὔ νΝ 

τις, ἐν γειτόνων δὲ πενθῶν ἄλλος ἐφαίνετο" καὶ 
Ἁ Ἁ ; ῬᾺ 

ὅτε μὲν ἐς τὴν Γετικὴν ἀποβλέψαιμι, πολεμοῦντας 
ἍἋ ς» Ἁ ΄ [τ νΝ 7] 5. Χ 

ἂν ἑώρων τοὺς Γέτας" ὅτε δὲ μεταβαίην ἐπὶ τοὺς 
“ ἊΜ ἊὉ κὺ Ια. 

Σκύθας, πλανωμένους ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν ἦν ἰδεῖν" 
Ἁ 

μικρὸν δὲ ἐπικλίνας τὸν ὀφθαλμὸν ἐπὶ θάτερα τοὺς 
“ ς ἢ 

Αἰγυπτίους γεωργοῦντας ἐπέβλεπον, καὶ ὁ Φοίνιξ 
ξ , , ς 

δὲ ἐνεπορεύετο καὶ ὁ Κίλιξ ἐλήστευε καὶ ὁ Δάκων 
2 ἴω Ν ΑΚ » 3 ,ὔ ς , 
ἐμαστιγοῦτο καὶ ὁ ᾿Αθηναῖος ἐδικάζετο. ἁπάντων 

Ν , ᾿ φ 
τούτων ὑπὸ τὸν αὐτὸν γιγνομένων χρόνον, ὥρα σοι 

. “ ς “,ὔ φ Ἁ “ 

ἤδη ἐπινοεῖν, ὁποῖός τις ὁ κυκεὼν οὕτος ἐφαίνετο. 
᾿ - ὥσπερ ἂν εἴ τις παραστησάμενος πολλοὺς χορευτάς, 

“ Χ Ἁ ’ 5 ᾽ " μᾶλλον δὲ πολλοὺς χορούς, ἔπειτα προστάξειε τῶν 
3 ; ε ᾽ὔ Ἁ ’ὔ 3 7 » " 

ἀδόντων ἑκάστῳ τὴν συνῳδίαν ἀφέντι ἴδιον ἄδειν 
7 4 Ἁ ς ’ὔ Ν Ν » μέλος: φιλοτιμουμένου δὴ ἑκάστου καὶ τὸ ἴδιον 

’ Ν Ν ς ὔ ΄Ἂ 

περαίνοντος καὶ τὸν πλησίον ὑπερβαλέσθαι τῇ 
͵ ο Ἂ Ἁ 

μεγαλοφωνίᾳ προθυμουμένου, ἄρα ἐνθυμῇ πρὸς 
3 Ἂ, 3 “ 

Διὸς οἵα γένοιτ᾽ ἂν ἡ ῳδὴ ;. 
3 ’ ΕΤΑΙΡ. ἸΠαντάπασιν, ὦ Μένιππε, παγγέλοιος ἐπννε 

καὶ τεταραγμένη. 
Ἂ ΚᾺ ΄- ᾽ὔ 3 

ΜΕΝ. Καὶ μήν, ὦ ἑταῖρε, τοιοῦτοι πάντες εἰσὶν 
[οὶ ᾽ὔ Ξε 

οἱ ἐπὶ γῆς χορευταὶ κἀκ τοιαύτης ἀναρμοστίας ὁ 
[οὶ “ 

τῶν ἀνθρώπων βίος συντέτακται, οὐ μόνον ἀπῳδὰ 
7 

φθεγγομένων ἀλλὰ καὶ ἀνομοίων τὰ σχήματα καὶ 
“ Ἁ ᾽’ 

τἀναντία κινουμένων, καὶ ταὐτὸν οὐδὲν ἐπινοούντων, 
“ οὐ ς “᾿ 

ἄχρι ἂν αὐτῶν ἕκαστον ὁ χορηγὸς ἀπελάσῃ τῆς 
[οὶ 80.λ δ ΄ν ΄ 3 [οὶ Ἁ 

σκηνῆς οὐδὲν ἔτι δεῖσθαι λέγων: τοὐντεῦθεν δὲ 
“ Ἢ “ “ Ἁ οὶ 

ὅμοιοι πάντες ἤδη σιωπῶντες, οὐκέτι τὴν συμμιγῆ 

17 



18 

19 

-10.} ΤΚΑΡΟΜΕΜΊΙΠΠΟΣ. ΙΟΣΚ 

3 Ἁ “ 

ἐκείΐην καὶ ἄτακτον ῳὡδὴν ἀπᾷάδοντες. ἀλλ᾽ ἐν 
ν , λ ὃ Ἂ φὶ θ ΄, 7, οὕτω γε ποικίλῳ καὶ πολυειδεῖ τῷ θεάτρῳ πάντα 

“Ὁ ξ Μὰ ΆἉ , 

μὲν γελοῖα δήπουθεν ἣν τὰ γιγνόμενα. μάλιστα 
΄Ἂ ἴα. Ν [4] 

δὲ ἐπ᾽ ἐκείνοις ἐπήει μοι γελᾶν τοῖς περὶ γῆς ὅρων 
ἴω 7 ἮὮἮὮ 

ἐρίζουσι καὶ τοῖς μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ τῷ τὸ 
’, ,ὔ μ δ Ἂ 5 δ Σικυώνιον πεδίον γεωργεῖν ἢ Μαραθῶνος ἔχειν τὰ 

᾿ ᾿ . Ὰ 5 ΝΝ ὔ τ ἿΝ 
περὶ τὴν Οἰνόην ἢ ᾿Αἀχαρνῆσι πλέθρα κεκτῆσθαι 

χίλια: τῆς γοῦν ᾿Εχλάδος ὅλης, ὡς τότε μοι 
Μ, 2 ὔ “, 5 δ ᾳ ἄνωθεν ἐφαίνετο, δακτύλων οὔσης τὸ μέγεθος τετ- 

΄ Ἁ , 3 ς» Ἁ , 

τάρων κατὰ λόγον, οἶμαι, ἡ Αττικὴ πολλοστημόριον 
Ω 9 ς “ 

ἣν. ὥστε ἐνενόουν ἐφ᾽ ὁπόσῳ τοῖς πλουσίοις 
“Ὁ ς 

τούτοις μέγα φρονεῖν κατελείπετο: σχεδὸν γὰρ ὁ 
ἮΝ ’ὔ ΨᾺ 

πολυπλεθρότατος αὐτῶν μίαν τῶν ᾿Επικουρείων 
-“ 3 4 Ἁ 

ἀτόμων ἐδόκει μοι γεωργεῖν. ἀποβλέψας δὲ δὴ 
καὶ ἐς τὴν Πελοπόννησον, εἶτα τὴν Κυνουρίαν γῆν 
ΠΝ ᾿ ΄, ν Ψ , ἢ ΎΨΙ 
ἰδὼν ἀνεμνήσθην, περὶ ὅσου χωρίου, κατ᾽ οὐδὲν 

“Ὁ Ω͂ ᾿ “Ὁ 

φακοῦ ΑΑὐγυπτίου πλατυτέρου, τοσοῦτοι ἔπεσον 
᾿Ὰᾶ4 Ι͂ Ν 4 ὃ “ [η ς ’ὔ νΝ 

ργείων καὶ “Δακεδαιμονίων μιᾶς ἡμέρας. καὶ 
“ 4 [ον 

μὴν εἴ τινα ἴδοιμι ἐπὶ χρυσῷ μέγα φρονοῦντα, 
[χά ’ 3 2 Ἁ νΝ ’ὔ ,7 

ὅτι δακτυλίους τε εἶχεν ὀκτὼ καὶ φιάλας τετταρᾶς, 
, Ἁ 9 Ἁ 7 Ἃ 32 ὍΥ̓ ν Ν ΠΙ ᾽ὔ 

πάνυ καὶ ἐπὶ τούτῳ ἂν ἐγέλων. τὸ γὰρ Πάγγαιον 
φῳ, 3 ΤᾺ ’ὔ ἌΝ 3 Ν , 

ὅλον αὐτοῖς μετώλλοις κεγχρίαιον ἣν τὸ μέγεθος. 
53 ’ “ 

ΕΤΔΑΙΡ. ᾿Ὦ μακάριε ΪΜένιππε, τῆς παραδόξου 
7 ς ’ὔ ’ Ἁ “ Ν ς 37 

θέας. αἱ δέ γε πόλεις, πρὸς Διός, καὶ οἱ ἄνδρες 
Ι͂ 

αὐτοὶ πηλίκοι διεφαίνοντο ἄνωθεν ; 

ΜΕΝ. οΟἷμαί σε πολλάκις ἤδη μυρμήκων 
’ὔ χ ν᾽ 3 ,ὔ 

ἀγορὰν ἑωρακέναι, τοὺς μὲν εἰλουμένους, ἐνίους 
9 9 ;ὔ ς ὔ λ 3 . ἢ Ἅ' 3 Ἁ 

δ᾽ ἐξιόντας, ἑτέρους δὲ ἐπανιόντας αὖθις εἰς τὴν 
’ . - , ᾿ 9 ἣ ς Ν 

πόλιν: καὶ ὁ μέν τις τὴν κόπρον ἐκφέρει, ὁ δὲ 
Ἂ ’ ζω 

ἁρπάσας ποθὲν ἢ κυάμου λέπος ἢ πυροῦ ἡμίτομον 
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ΩΝ , 5.Ν ν. 5 4 9 - Ἀ ’ 
θεῖ φέρων. εἰκὸς δὲ εἶναι παρ αὐτοῖς κατὰ λογον 

ΓΟ 9 “ ι- ΟΝ 

τοῦ μυρμήκων βίου καὶ οἰκοδόμους τινὰς καὶ 
᾿ Ἁ Ἁ δ 

δημαγωγοὺς καὶ πρυτάνεις καὶ μουσικοὺς καὶ 
, Ν Α “ ἤ ΟῚ κι 3 7ὕ 

φιλοσόφους. καὶ μὴν αἵ γε πόλεις αὐτοῖς ἀνδράσι 
ΤᾺ ΩΝ ’ ,ὔ 

ταῖς μυρμηκιαῖς μάλιστα ἐῴκεσαν. εἰ δέ σοι 
»“. Ν Ν 3 7 

μικρὸν δοκεῖ τὸ παράδειγμα, τὸ ἀνθρώπους εἰκάσαι 
΄ 7 ᾿ λ 7 

τῇ μυρμήκων πολιτείᾳ, τοὺς παλαιοὺς μύθους 
9 7 “ Θ Ἅ ς ’ὔ Ν Ἁ 

ἐπίσκεψαι τῶν Θετταλων: εὑρήσεις γῶρ τοὺς 

Μυρμιδόνας, τὸ μαχιμώτατον φῦλον, ἐκ μυρμήκων. 
“ 

ἄνδρας γεγονότας. 
9 . Ὁ ΧῚ , ᾿ ΝΥ ς» . 
Ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάντα ἱκανῶς ἑώρατο καὶ κατε- 
[4 ΄ νΝ ’ 

γεγέλαστό μοι, διασείσας ἐμαυτὸν ἀνεπτόμην 

δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. 

οὔπω στάδιον ἀνεληλύθειν καὶ ἡ Σελήνη γυναικείαν 

φωνὴν προϊεμένη, Μένιππε, φησίν, οὕτως ὄναιο, 
, . 7 ᾽’ Ν Ν “ “4 2 ζὶ 

διακόνησαί μοί τι πρὸς τὸν Δία. Μέγοις ἄν, ἣν. 
3 9 ᾽ Ἁ Ν 3 ᾽ὔ ἋἋ 4 7 Ιέ 

δ᾽ ἐγώ: βαρὺ γὰρ οὐδέν, ἣν μή τι φέρειν δέῃ. 
1 7 “ Ν 3 Ἁ Ν 7 

ρεσβείαν, ἔφη, τινὰ οὐ χαλεπὴν καὶ δέησιν 
3 [οὶ “ 

ἀπένεγκανι παρ᾽ ἐμοῦ τῷ Διί: ἀπείρηκα γὰρ ἤδη, 
( Χ ν᾿ Ἁ “ 

ὦ Μένιππε, πολλὰ καὶ δεινὰ παρὰ τῶν φιλοσόφων 
4 Φ »" »ἤ “ 3 ἀκούουσα, οἷς οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἔργον ἢ τἀμὰ 

ΜᾺ ’ 3 Ἁ 4 Ν 93 ΩΝ 

πολυπραγμονεῖν, τίς εἰμι καὶ πηλίκη͵ καὶ δι’ ἥν 
μ Ἃ τινα αἰτίαν διχότομος ἢ ἀμφίκυρτος γίγνομαι. καὶ 

μ“ Ν “ , 

οἱ μὲν κατοικεῖσθαί με φασίν, οἱ δὲ κατόπτρου 
7 9 ͵ [οὶ ΄ ς Ν Ψ Ἃ 

δίκην ἐπικρέμασθαι τῇ θαλάττῃ, οἱ δὲ ὅ τι ἂν 
4 7ὔ [οὶ “ 

ἕκαστος ἐπινοήσῃ, τοῦτό μοι προσάπτουσι. τὰ 
ἴα Ἂς Ἁ δ “ 3 Ν »"» 

τελευταῖα δὲ καὶ τὸ φῶς αὐτὸ κλοπιμαῖόν τε 
3 ’ ! ᾿ 

καὶ νόθον εἶναί μοί φασιν ἄνωθεν ἧκον παρὰ 
[ον ι ᾽ ΑἉ 3 » Ἁ Ν »-» ; 

τοῦ Ἡλίου, καὶ οὐ παύονται καὶ πρὸς τοῦτόν 
3 Ν 4 ον Ν 7 με ἀδελφὸν ὄντα συγκροῦσαι καὶ στασιάσαι 
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7 3 Ν ς Χ ρὰ “ὦ 

προαιρούμενοι. οὐ γὰρ ἱκανὰ ἣν αὐτοῖς ἃ περὶ 
ἊὉ 7 [ἴδ ξ 7ὔ 7 

αὐτοῦ εἰρήκασι τοῦ ᾿Ηλίου λίθον αὐτὸν εἶναι καὶ 
’ὔ ΄, ὁ 

μύδρον διάπυρον. καίτοι πόσα ἐγὼ συνεπίσταμαι 
΄»΄ιἃ ἃ ἌΜᾺ [οὶ , Ἀ 

αὐτοῖς ἃ πράττουσι τῶν νυκτῶν αἰσχρὰ καὶ κατά- 
4 ᾽ ε 4 Ἁ Ν 3 7 

πτυστα οἱ μεθ᾽ ἡμέραν σκυθρωποὶ καὶ ἀνδρώδεις 
Ν ΄ ἃ Ν Ἂ ς Ἁ » 

τὸ βλέμμα καὶ τὸ σχῆμα σεμνοὶ καὶ ὑπὸ τῶν 
3 ω 7 Ἁ λ “ ςζ᾿ » 

ἰδιωτῶν ἀποβλεπόμενοι ; κἀγὼ μὲν ταῦτα ὁρῶσα 
“ Ὁ Ν ἴω 

ὅμως σιωπῶ: οὐ γὰρ ἡγοῦμαι πρέπειν ἀποκαλύψαι 
Ν : ᾽ὔ Ν Ν 3 “ Ν καὶ διαφωτίσαι τὰς νυκτερινᾶς ἐκείνας διατριβὰς 
Ἁ Ἀι τ νΝ “ ξ 7 7ὔ] 3 Ἁ - 3 

καὶ τὸν ὑπὸ σκηνῆς ἑκάστου βίον, ἀλλὰ κὰν τινα. 
3 3 ἣν ’ ἍἋ ᾽ Ἃ 3 ἴδω αὐτῶν μουιχεύοντα ἢ κλέπτοντα ἢ ἄλλο τι 

“ ι Α 

τολμῶντα νυκτερινώτερον, εὐθὺς ἐπισπασαμένη τι 
Χ ΄ - - 

νέφος ἐνεκαλυψάμην, ἵνα μὴ δείξω τοῖς πολλοῖς 
΄“ “ 

γέροντας ἄνδρας βαθεῖ πώγωνι καὶ ἀρετῇ ἐνασχη- 

μανοῦντας. οἱ δὲ οὐδὲν ἀνιᾶσι διασπαράττοντές με 
ἴω λ 7ὔ Ν ’ὔ ΄ "β ζ, " Ψ Ἁ 

τῷ λόγῳ καὶ πάντα τρόπον ὑβρίζοντες" ὥστε νὴ 
Ἁ 4 ΄ 3 ΄ [οὶ ἰχέ 

τὴν Νύκτα πολλάκις ἐβουλευσάμην μετοικῆσαι ὅτι 
3 “ Ἁ Ἃ οὶ 

πορρωτάτω, ἵν αὐτῶν τὴν περίεργον ἂν γλῶτταν 
7 ’ “ Ἂ 

διέφυγον: μέμνησο τοίνυν ταῦτά τε ἀπαγγεῖλαι 
σ΄΄ο Ἁ Ἁ “Ἢ ),., Φ Ἁ ’ὔ “ ’᾽ 

τῷ 4ιὶ καὶ προσθεῖναι δ᾽ ὅτι μὴ δυνατόν ἐστί μοι 
Ν 4 Ἃ Ἁ ν᾿ “ 

κατὰ χώραν μένειν, ἢν μὴ τοὺς φυσικοὺς ἐκείνους 
3 ὔ Ν Ἁ ὃ Ἁ 3 ἣ Ἁ Ἁ ἐπιτρίψη καὶ τοὺς διαλεκτικοὺς ἐπιστομίσῃ καὶ τὴν 

᾿ Ἁ 3 

Στοὰν κατασκάψῃ καὶ τὴν ᾿ΑΔκαδημίαν καταφλέξῃ 
, - ᾽ 

καὶ παύσῃ τὰς ἐν τοῖς περιπάτοις διατριβάς" 
᾿ 3 ζς Α ΄-Ὰ 

οὕτω γὰρ ἂν εἰρήνην ἄγοιμι ὁσημέραι πρὸς αὐτῶν 
᾽ὔ 

γεωμετρουμένη. 
3 [οὶ οὰ ».,ὕ λῳ Ν Δ Ψ Εσται ταῦτα, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἅμα πρὸς τὸ ἄναντες 

Ἁ “ “ 

«ἔτεινον τὴν ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, 

ἔνθα μὲν οὔτε βοῶν, οὔτ᾽ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα" 

μετ᾽ ὀλίγον γὰρ καὶ ἡ σελήνη βραχεῖά μοι 
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θ Ἂ ν" ν [οὶ 3 2 ’ .Ν καθεωρῶᾶτο, καὶ τὴν γῆν ἤδη ἀπέκρυπτον. λαβὼν 
ὦ δ. ὃ ἽῈΣ ᾿ α ἢ , , ἐ τὸν ἥλιον ἐν δεξιᾷ, διὰ τῶν ἀστέρων πετόμενος 

Ἂ 3 ,ὔ Ἂ 3 “ Ν Ν Ν »“ τριταῖος ἐπλησίασα τῷ οὐρανῷ, καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
, 3 ᾿. ἐδόκει μοι, ὡς εἶχον, εὐθὺς εἴσω παριέναι" ῥᾳδίως 

,᾿ 5" " Ἂ [ 3 ς “ Ων 3 Ν Ν γὰρ ᾧμην διαλαθεῖν ἅτε ἐξ ἡμισείας ὧν ἀετὸς, τὸν 

δὲ ἀετὸν ἠπιστάμην ἐκ παλαιοῦ συνήθη τῷ Διί" 
φ 

Φ ᾿ λ 3 ’ , ’ 7 
ὕστερον δὲ ἐλογισάμην, ὡς τάχιστα καταφωρά- 

᾿ , 4 

σουσί με γυπὸς τὴν ἑτέραν πτέρυγα περικείμενον. 
Υ̓͂ Δ 7 Ν ν 7 ; 

ἄριστον οὖν κρίνας τὸ μὴ παρακινδυνεύειν ἔκοπτον 
θὰ Ἁ θύ ς 7 Ἁ φς ς ὋὉἪ 

προσελθὼν τὴν θύραν. ὑπακούσας δὲ ὁ “Ερμῆς 
“ 

καὶ τοὔνομα ἐκπυθόμενος ἀπήεν κατὰ σπουδὴν 
΄ ἊΝ , ΠΈΣ ΞΕ 5 , ,ὕ φράσων τῷ Διί, καὶ μετ᾽ ὀλίγον εἰσεκλήθην πάνυ 

7 ᾽ὔ 

δεδιὼς καὶ τρέμων, καταλαμβάνω τε πάντας ἅμα ; 
συγκαθημένους, οὐδ᾽ αὐτοὺς ἀφρόντιδας ὑπετάραττε 

Ν Ὰ -" ᾿ γὰρ ἡσυχῆ τὸ παράδοξον μου τῆς ἐπιδημίας, καὶ 
Ψ 3 7] ᾽ὔ 3 7 9 “ ὅσον οὐδέπω πάντας ἀνθρώπους ἀφίξεσθαι προσε- 

, νΝ 3 7 ς Ἁ 
δόκων τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπτερωμένους. ὁ δὲ Ζεὺς 

’ Ἂ 7 Ἁ δ 3 3 Ἁ μάλα φοβερῶς δριμύ τε καὶ τιτανῶδες εἰς ἐμὲ 
ἀπιδών φησι, 

τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν, πόθι τοι πόλις, ἠδὲ τοκῆες; 
3 Ν ᾽ὔ 4 » 29 3 ἴω Ἁ 3 0 ς Ἁ 

ἐγὼ δέ, ὡς τοῦτ᾽ ἤκουσα, μικροῦ μὲν ἐξέθανον ὑπὸ 
“ » Ἁ ΜᾺ 

τοῦ δέους, εἱστήκειν δὲ ὅμως ἀχανὴς καὶ ὑπὸ τῆς 
- ’ὔ 3 7) , 3 3 Ν 

μεγαλοφωνίας ἐμβεβροντημένος: χρόνῳ δ᾽ ἐμαυτὸν 
3 Ἁ [τ ΄ ΄ 3 θ 3 “4 

ἀναλαβὼν ἅπαντα διηγούμην σαφῶς ἄνωθεν ἀρξά- 

μενος, ὡς ἐπιθυμήσαιμι τὰ μετέωρα ἐκμαθεῖν, . 
7 ἰ “ 

ὡς ἔλθοιμι παρὰ τοὺς φιλοσόφους, ὡς τἀναντία 
; , ’ὔ 

λεγόντων ἀκούσαιμι, ὡς ἀπαγορεύσαιμι διασπώ- 
εν ΝΝ ᾿ 3 4. κι Ν 5 } ἜΣ ῊΥ 

μενος ὑπὸ τῶν λόγων, εἰτα ἑξῆς τὴν ἐπίνοιαν καὶ 
Ν δ. Ν μν 7 ᾽ Ν Ν 3 

τὰ πτερὰ καὶ τἄλλα πάντα μέχρι πρὸς τὸν οὐρανον' 
“. ἡ »“ Ν 4 Ἁ ς Ν [οὶ 4 
ἐπὶ πᾶσι δὲ προσέθηκα τὰ ὑπὸ τῆς Σελήνης 
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᾿ ͵ ».ᾷκδφ ς 
ἐπεσταλμένα. μειδιάσας δ᾽ οὖν ὁ Ζεὺς καὶ μικρὸν 

ἴω 3 7 7 ἃ ͵ 

ἐπανεὶς τῶν ὀφρύων, Τί ἂν λέγοις, φησίν, "Ὥτου. 
: 4 

πέρι καὶ ᾿Εφιάλτουν, ὅπου καὶ Μένιππος ἐτόλμησεν 
ωω Ν “ Ἁ 

ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν ; ἀλλὰ νῦν μὲν ἐπὶ ξενίᾳ. 
᾿ 5} γε " Ν Φ Φ 

σε καλοῦμεν, αὔριον δέ, ἔφη, περὶ ὧν ἥκεις 
“ . Ἁ μ Χ χρηματίσαντες ἀποπέμψομεν. καὶ ἅμα ἐξαναστὰς 

Ν ᾿ ἴων “ Ν ἐβάδιζεν ἐς τὸ ἐπηκοώτατον τοῦ οὐρανοῦ" καιρὸς 
ΧἉ ὰ 9.»ϑ ΞΝ “κ᾿ ΝΕ “ “ἠ : ’ 

γὰρ ἦν ἐπὶ τῶν εὐχῶν καθέζεσθαι. μεταξύ τε 
: “.Ν 4 [ή Ν ων [οὶ Ὁ 

προϊὼν ἀνέκρινέ με περὶ τῶν ἐν τῇ γῇ πραγμάτων, 
Ἀ ζω - , “, ς τὰ πρῶτα μὲν ἐκεῖνα, πόσου νῦν ὁ πυρός ἐστιν 

ὦνιος ἐπὶ τῆς “Ελλάδος, καὶ εἰ σφόδρα ἡμῶν ὁ 
ὦ 3 Ν ΄»Ν 

πέρυσι χειμὼν καθίκετο, καὶ εἰ τὰ λάχανα δεῖται 
, ᾿ 2 7 ᾿ ἢ Ἁ 3 4 ΒΩ 27 

πλείονος ἐπομβρίας" μετὰ δὲ ἠρώτα, εἴ τις ἔτι 
“ [οὶ 9 Ν “ Ν 5 ἃ 95 Υ 

λείπεται. τῶν ἀπὸ Φειδίου, καὶ δι ἣν αἰτίαν 
ἐλλίποιεν ᾿Αθηναῖοι τὰ Διάσια τοσούτων ἐτῶν, 

Ν 3 Ν 2 “ .3 “ὋΝ 59 , ἴον 

καὶ εἰ τὸ ᾿Ολυμπίειον αὐτῷ ἐπιτελέσαι διανοοῦνται, 
7 

καὶ εἰ συνελήφθησαν οἱ τὸν ἐν Ζωδώνῃ νεὼν 
σεσυληκότες.». ἐπεὶ δὲ περὶ τούτων ἀπεκρινάμην, 

4 “ ξ Εἰπέ μοι, ἹΜένυππε, ἔφη, περὶ δὲ ἐμοῦ οἱ ἄνθρωποι 
7 ᾽ 3 ’ὔ 3 7 Ἃ, Ἁ 

τίνα γνώμην ἔχουσι; Τίνα, ἔφην, δέσποτα, ἢ τὴν 
3 ΄ ’ 53 ’ “Ὁ 

εὐσεβεστάτην, βασιλέα σε εἶναι πάντων θεῶν ; 
Ν - Ἂ 

Παίξεις ἔχων, ἔφη. τὸ δὲ φίλόκαινον αὐτῶν 
Ὁ 3 ἋἋ, Ά “ 3 ῇ 

ἀκριβῶς οἶδα, κἂν μὴ λέγῃς. ἦν γάρ ποτε χρόνος, 
ἴω ΝΥ 3 Ἁ 

ὅτε καὶ μάντις ἐδόκουν αὐτοῖς καὶ ἰατρὸς καὶ 
7 Ὁ. ον 9 4 

πάντα ὁλῶς ἣν ἔγω, 

μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί, 

πᾶσαι δ᾽ ἀνθρώπων ἀγοραί:' 
Ν “Ὁ Ἁ ν 

καὶ ἡ Δωδώνη τότε καὶ ἡ Πῖσα λαμπραὶ καὶ 
: “ ον ς Ν δ φ᾽ [ο᾽ “ 

περίβλεπτον πᾶσιν ἦσαν, ὑπὸ δὲ τοῦ καπνοῦ τῶν 
Ἄ ’ 9 Φ' Ἃ 9 

θυσιῶν οὐδ᾽ ἀναβλέπειν μοι δυνατόν" ἐξ οὗ δὲ ἐν 
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“ ΑἉ 3 “ Ν " 7 

Δελφοῖς μὲν ᾿Απόλλων τὸ μαντεῖον κατεστήσατο, 
ἐν Περγάμῳ δὲ τὸ ἰατρεῖον ὁ ᾿Ασκληπιὸ ὶ τὸ εργάμῳ δὲ τὸ ἰατρεῖον ὁ “Ασκληπιὸς καὶ 

Ν 3 

Βενδίδειον ἐγένετο ἐν Θράκῃ καὶ τὸ ᾿Ανουβίδειον 
9 Ἁ 

ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὸ ᾿Αρτεμίσιον ἐν ᾿Εφέσῳ, ἐπὶ 
ἴον ’ ᾿ ’ ’ὕ 

ταῦτα μὲν ἅπαντες θέουσι καὶ πανηγύρεις ἀνάγουσι 
ἤ ΄ 

καὶ ἑκατόμβας παριστᾶσιν, ἐμὲ δὲ ὥσπερ παρη- 
’ὔ ς ΄ἊὉ “' Ἁ 

βηκότα ἱκανῶς τετιμηκέναι νομίζουσιν, ἂν διὰ 
’ [τέ 3 [οὺ 4 3 3 ,ὔ Ἂ 

πέντε ὅλων ἐτών θύσωσιν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ. τοιγαροῦν 
΄ ῇ [Ὰ] ψυχροτέρους ἄν μου τοὺς βωμοὺς ἴδοις τῶν 

’ ἋΟ Ἂ ΄Κ΄ 

Πλάτωνος νόμων ἢ τῶν Χρυσίππου συλλογισμῶν. 
"“ Ν Τοιαῦτ᾽ ἄττα διεξιόντες ἀφικνούμεθα ἐς τὸ 

7 5 θ » 9 Ν θ Ι Δ τᾶν χωρίον, ἔνθα ἔδει αὐτὸν καθεζόμενον διακοῦσαι τῶν 
ἊἊ ω »“. Ἂ 7 Δ 

εὐχῶν. θυρίδες δὲ ἦσαν ἑξῆς, τοῖς στομίοις τῶν 

φρεάτων ἐοικυῖαι, πώματα ἔχουσαι, καὶ παρ᾽ ἑκάστῃ 
’ “ ω Ν θρόνος ἔκειτο χρυσοῦς. καθίσας οὖν ἑαυτὸν ἐπὶ 

ἊΝ 4 « Ἃ Ἁ 9 Ν Ἁ ΨἌᾺ Ἂᾳ τῆς πρώτης ὁ Ζεὺς καὶ ἀφελὼν τὸ πῶμα παρεῖχε 
“" “ τοῖς εὐχομένοις ἑαυτόν: ηὔχοντο δὲ πανταχόθεν 

“" “- 7 ἃ " ΄, τῆς γῆς διάφορα καὶ ποικίλα. συμπαρακύψας 
Ἁ Ν “  Ἂ Ἂ 

γὰρ καὶ αὐτὸς ἐπήκουον ἅμα τῶν εὐχῶν. ἦσαν 

δὲ τοιαίδε, ἾΩ Ζεῦ, βασιλεῦσαί μοι γένοιτο" ὦ Ζεῦ, 
7 7 “" Ἁ ’ Α' 7ὔ 

τὰ κρόμμυά μοι φῦναι καὶ τὰ σκόροδα: ὦ θεοί, 
᾽ -“ ε δὶ τὸν πατέρα μοι ταχέως ἀποθανεῖν" ὁ δέ τις ἂν 

7] " ’ 7 ἔφη: Εἴθε κληρονομήσαιμι τῆς γυναικός, εἴθε 
7 3 7 ἊἉ 9 ἊἫὉ “ ὔ λάθοιμι ἐπιβουλεύσας τῷ ἀδελφῷ, γένοιτό μου 

νικῆσαι τὴν δίκην, στεφθῆναι τὰ ᾿Ολύμπια. τῶν 
, ν κ« Ν , 3 ᾿ ἐξ πλεόντων δὲ ὁ μὲν βορέαν ηὔχετο ἐπιπνεῦσαι, ὁ 

Ἃ ’ ς Ν Ν 9 ς ΄ ς Ν ᾿ 
δὲ νότον" ὁ δὲ γεωργὸς ἤτει ὑετόν, ὁ δὲ κναφεὺς 
σ΄ Σ ’ὔ λ ς λ - ᾿ 3 Ἄ ς 7 ἥλιον. ἐπακούων δὲ ὁ Ζεὺς καὶ τὴν εὐχὴν ἑκάστην 
3 ἰφ 3 7 3 ΄ ς “ ἀκριβῶς ἐξετάζων οὐ πάντα ὑπισχνεῖτο, 

3 3 4 35, ’ [κά ᾽ 1 ἢ 

ἀλλ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσε. 
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, [4] “Ὁ 

τὰς μὲν γὰρ δικαίας τῶν εὐχῶν προσίετο ἄνω διὰ 
- " ΝΝ 5. ΘΝ » Ν , ΄ τοῦ στομίου καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ κατετίθει φέρων, 

. ΑΝ 7 

τὰς δὲ ἀνοσίους ἀπράκτους αὖθις ἀπέπεμπεν 
»Ἐ Ἃ ,ὔ 7 ΄ῪΝ 

ἀποφυσῶν κάτω, ἵνα μηδὲ πλησίον γένοιντο τοῦ 
ἢ ΄“΄ “ ᾽ -» 3 »“" 

οὐρανοῦ. ἐπὶ μιᾶς δέ τινος εὐχῆς καὶ ἀποροῦντα 
᾽’ὔ Ἁ 3 τῆν 3 “ 

αὐτὸν ἐθεασάμην: δύο γὰρ ἀνδρῶν τἀναντία 
“ 

εὐχομένων καὶ τὰς ἴσας θυσίας ὑπισχνουμένων οὐκ 
3 - “ ἤ 

εἶχεν ὁποτέρῳ μᾶλλον ἐπινεύσειεν αὐτῶν, ὥστε δὴ 
ΟΣ» “ἊΝ 2 - 3 ’ Ὰ 5075 

τὸ ᾿Ακαδημαϊκὸν ἐκεῖνο ἐπεπόνθει καὶ οὐδέν τι 
Φ 3 ὡ ς ,ὔ : 

ἀποφήνασθαι δυνατὸς ἣν, ἀλλ᾿ ὥσπερ ὁ Πύρρων 
ἐπεῖχεν ἔτε καὶ διεσκέπτετος. ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς 

ΜᾺ »“" Ν νΝ ξ ς, κὸν , Ἁ 

ἐχρημάτισε ταῖς εὐχαῖς, ἐπὶ τὸν ἑξῆς μεταβὰς 
΄ ᾿ ᾿ 7, ͵ “- θρόνον καὶ τὴν δευτέραν θυρίδα, κατακύψας τοῖς 

“Ὁ 3 ᾽ὔ 

ὅρκοις ἐσχόλαζε καὶ τοῖς ὀμνύουσι. χρηματίσας 
λ ᾿ ΄ νΝ νΝ 5 4 ς , δὲ καὶ τούτοις καὶ τὸν Επικούρειον ᾿Ερμόδωρον 

, Ν Ἂ 

ἐπιτρίψας μετεκαθέζετο ἐπὶ τὸν ἑξῆς θρόνον κλη- 
δόσι καὶ φήμαις καὶ οἰωνοῖς προσέξων. εἶτ᾽ 
3 ᾿ς 3.5 :.ΟΝ Ἁ [οἱ “" ͵ 7ὔ .ϑ » 

ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν τῶν θυσιῶν θυρίδα μετήει, δι ἧς 
ς Ν 3 Ἃ 5 , Ἃ Ν “ ’ὔ ὁ καπνὸς ἀνιὼν ἀπήγγελλε τῷ 4ιὼ τοῦ θύοντος 
ἑκάστου τοὔνομα. ἀποστὰς δὲ τούτων προσέταττε 

“ Δ ἢ ἃ ΚᾺ ὋἊ 

τοῖς ἀνέμοις καὶ ταῖς ὥραις, ἃ δεῖ ποιεῖν: Τήμερον 
Ἁ ᾽’ ςἽἤΠ Ἁ ΄ 2 “ παρὰ Σ᾿ κύθαις ὑέτω, παρὰ Δίβυσιν ἀστραπτέτω, 

" ΤΊ 7 ᾿Ὶ ξ ΝᾺ 

παρ᾽ “λλησι νιφέτω, σὺ δὲ ὁ Βορέας πνεῦσον 
Ἶ φ ΄ ς 

ἐν Λυδίᾳ, σὺ δὲ ὁ Νότος ἡσυχίαν ἄγε, ὁ δὲ 
3 “ “ Ζέφυρος τὸν ᾿Αδρίαν διακυμαινέτω καὶ τῆς χαλάζης 

ὅσον μέδιμνον χίλιοι. διασκεδασθήτωσαν ὑπὲρ 

Καππαδοκίας. 

᾿“Απάντων δὲ ἤδη σχεδὸν αὐτῷ διῳκημένων 
’ 

ἀπήειμεν ἐς τὸ συμπόσιον" δείπνου γὰρ ἤδη καιρὸς 
ζ , ς ς δι Χ 7 Ὰ 
ἣν" καὶ με ὁ ᾿Ερμῆς παραλαβὼν κατέκλινε παρὰ 
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Ἁ ἴον ἈΝ 

τὸν Πᾶνα καὶ τὸν Κορύβαντα καὶ τὸν "ἌἋττιν 
Ἁ Ἃ 7 ᾿ ,7 ᾿ 7 Ἁ 

καὶ τὸν Σαβάζιον, τοὺς μετοίκους τούτους καὶ 

ἀμφιβόλους θεούς. καὶ ἄρτον δὲ ἡ Δημήτηρ 
“Ὁ ΙΝ “ ’ , 9 Ν ςς- “Ἢ. 7 

παρεῖχε καὶ ὁ Διόνυσος οἶνον καὶ ὁ ᾿Ηρακλῆς κρέα 

σι 

3 ἷ Ὰ Ν 

καὶ μύρτα ἡ ᾿Αφροδίτη καὶ ὁ Ποσειδῶν μαινίδας. 
᾿νε ΚΝ 5 5 7 ». »,᾿ Ν ; 

ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀμβροσίας ἠρέμα καὶ τοῦ νέκταρὸός 
᾽ “ Ἁ , “4 ς Ἁ 

παρεγευόμην: ὁ γὰρ βέλτιστος Γανυμήδης ὑπὸ 
,. 9 

φιλανθρωπίας, εἰ θεάσαιτο ἀποβλέποντά ποι τὸν 
, Χά ἋἋ, Ἃ Ν ΄, ἴω [4 

Δία, κοτύλην ἂν ἢ καὶ δύο τοῦ νέκταρος ἐνέχει μοι 
7 ε Ν ἢ ς ἣ ιο φέρων. οἱ δὲ θεοί, ὡς “Ομηρός που λέγει, καὶ 

αὐτὸς οἶμαι καθάπερ ἐγὼ τἀκεῖ τεθεαμένος, οὔτε 
- ἘΝ 5 “ 10 3 3 Ν 

σῖτον ἔδουσιν οὔτε πίνουσιν αἴθοπα οἶνον, ἀλλὰ 
Ἁ " “ 7) 

τὴν ἀμβροσίαν παρατίθενται καὶ τοῦ νέκταρος 
’ ΄ λ Ψ “4 Ν 3 

μεθύσκονται, μάλιστα δὲ ἥδονται σιτούμενοι τὸν ἐκ 
Ἂ [2] ν Ἂ 

ις τῶν θυσιῶν καπνὸν αὐτῇ κνίσῃ ἀνενηνεγμένον καὶ 
Ἁ Φ “Ὁ ς ΠῸ Ὁ μ Ἂ " 

τὸ αἷμα δὲ τῶν ἱερείων, ὃ τοῖς βωμοῖς οἱ θύοντες 
’ 9 Ν Ἂ “ Ψ 3 ’ 

περιχέουσιν. ἐν δὲ τῷ δείπνῳ ὅ τε ᾿Απόλλων 
3 ᾽ὔ " ς Ν “ 3 7 Χ 

ἐκιθάρισε καὶ ὁ Σειληνὸς κόρδακα ὠρχήσατο καὶ 
ς “Ὁ 3 ῪᾺ [οὶ ιν , “ 

αἱ Μοῦσαι ἀναστᾶσαι τῆς τε ᾿Ησιόδου Θεογονίας 
κὺ ΄κ- Α 7 50.Ν “Ὁ ΤΩ 2. ἧσαν ἡμῖν καὶ τὴν πρώτην ᾧδὴν τῶν ὕμνων τῶν 

Ἁ εκ ’ 

Πινδάρου. κἀπειδὴ κόρος ἣν, ἀνεπαυόμεθα, ὡς 
ς “ Υ͂ 

εἶχεν ἕκαστος, ἱκανῶς ὑποβεβρεγμένοι. 

ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 2ὃ 

εὗδον παννύχιοι, ἐμὲ δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος" 

Ν κπ ἀνελογιζόμην γὰρ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, μᾶλλον 
᾿ 3 ἴα ΜᾺ 3 4 4 ς »9 , ᾿Ὶ 

δὲ ἐκεῖνα, πῶς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ὁ Απόλλων οὐ 
᾿ Ἃ Ὰ , ν ὃ α ἿΝ 

φύει πώγωνα, ἢ πῶς γίνεται νὺξ ἐν οὐρανῳ, τοῦ 
’ ’ 

ἡλίου παρόντος ἀεὶ καὶ συνευωχουμένον. “τότε μὲν 
ΟῚ " ἢ 7 Ψ Ν νΝ ς 

οὖν μικρόν τι κατέδαρθον. ἕωθεν δὲ διαναστὰς ὁ 
Α ᾽ 4 . 7 3 Ἁ 

8. Ζεὺς προσέταττε κηρύττειν ἐκκλησίαν. κἀπειδὴ 29 



90 

ΕΣ 

5.30} ΙΚΑ͂ΡΟΜΕΝΊΙΠΠΟΣ. [13 

ΜᾺ Φ 3 ᾽ὔ ᾿ » 95 

παρῆσαν ἅπαντες, ἄρχεται λέγειν: Τὴν μὲν αἰτίαν 

τοῦ ξυναγαγεῖν ὑμᾶς ὁ χθιζὸς οὗτος ξένος παρέ- 
“ Χ 7 ς κα ἤ 

σχηται: πάλαι δὲ βουλόμενος ὑμῖν. κοινώσασθαι 
΄“ ’ 7 ὔ ς λ Ἂ 7 

περὶ τῶν φιλοσόφων, μάλιστά γε ὑπὸ τῆς Σελήνης 
ΟΦ, ἢ Ν » ᾽ 5 

καὶ ὧν ἐκείνη μέμφεται προτραπεὶς ἔγνων μηκέτ 
-ΝὮ ᾿ 7, ᾽ὔ 

ἐπὶ πλέον παρατεῖναι τὴν διάσκεψιν" γένος γάρ 
9 ’ὔ 9 Ἁ ϑ Ἁ ἴοι ἊὉ 7] 3 

τι ἀνθρώπων ἐστὶν οὐ πρὸ πολλοῦ τῷ βίῳ ἐπι- 
ἤ 7 

πολάσαν, ἀργόν, φιλόνεικον, κενόδοξον, ὀξύχολον, 
ς 7 ς ’ 7 φ 9 7 

ὑπόλιχνον, ὑπόμωρον, τετυφωμένον, ὕβρεως ἀνά- 
[ πλεων, καὶ ἵνα καθ᾽ “Ὅμηρον εἴπω “ἐτώσιον ἄχθος 

ἀρούρης." οὗτοι τοίνυν εἰς συστήματα διαιρεθέντες 
καὶ διαφόρους λόγων λαβυρίνθους ἐπινοήσαντες, 

οἱ μὲν Στωϊκοὺς ὠνομάκασιν ἑαυτούς, οἱ δὲ 

᾿Ακαδημαϊκούς, οἱ δὲ ᾿Επικουρείους, οἱ δὲ Περι- 

πατητικούς, καὶ ἄλλα πολλῷ γελοιότερα τούτων" 

ἔπειτα δὲ ὄνομα σεμνὸν τὴν ἀρετὴν περιθέμενοι καὶ 
τὰς ὀφρῦς ἐπάραντες καὶ πώγωνας ἐπισπασάμενοι 

περιέρχονται ἐπιπλάστῳ σχήματι κατάπτυστα ἤθη 

περιστέλλοντες, ἐμφερεῖς μάλιστα τοῖς τραγικοῖς 

ἐκείνοις ὑποκριταῖς, ὧν ἢν ἀφέλῃ τις τὰ προσωπεῖα 
καὶ τὴν χρυσόπαστον. ἐκείνην στολήν, τὸ κατα- 

λευπόμενόν ἐστι γελοῖον ἀνθρώπιον ἑπτὰ δραχμῶν 
ἐς τὸν ἀγῶνα μεμισθωμένον. τοιοῦτοι δὲ ὄντες 

ἀνθρώπων μὲν ἁπάντων καταφρονοῦσι, περὶ θεῶν 
δὲ ἀλλόκοτα διεξέρχονται καὶ συνάγοντες εὐεξα- 
πάτητα μειράκια τήν τε πολυθρύλητον ἀρετὴν 
τρωγῳδοῦσι καὶ τὰς τῶν λόγων ἀπορίας ἐκδιδά- 
σκουσι, καὶ πρὸς μὲν τοὺς μαθητὰς καρτερίαν ἀεὶ 

καὶ σωφροσύνην ἐπαινοῦσι καὶ πλούτου καὶ ἡδονῆς 
'καταπτύουσι, μόνοι δὲ καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς γενόμενοι, 

8 

το 

15 

20 

25 

20 



ωι 

1Ιο 

15 

20 

25 

114 “ΟΥΚΙΑΜΝΟΥ͂ [30 

, δ “ Ψ Ν 93 [τὰ ᾿ τί ἂν λέγοι τις, ὅσα μὲν ἐσθίουσιν, ὅσα δὲ 
7 ’ Ἁ ! οὶ 2 ἴω 

ἀφροδισιάζουσιν, ὅπως δὲ περιλείχουσι τῶν ὀβολῶν 

τὸν ῥύπον ; τὸ δὲ πάντων δεινότατον, ὅτι μηδὲν 
3 Ἁ ) Ἁ 7 " 3 οὶ 3 3 

αὐτοὶ μήτε κοινὸν μήτε ἴδιον ἐπιτελοῦντες, ἀλλ 

ἀχρεῖοι καὶ περιττοὶ καθεστῶτες 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιοι οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ, 
Ψ ἩΣΝ Ὁ »» “ Ν ἥ Ἁ ὅμως τῶν ἄλλων κατηγοροῦσι, καὶ λόγους τινὰς 

Χ “ πικροὺς συμφορήσαντες καὶ λοιδορίας τινὰς ἐκμεμε- 
Ἂ Ν 2 ΄ 

λετηκότες ἐπιτιμῶσι καὶ ὀνειδίζουσι τοῖς πλησίον, 
Ἂ ω δ “ ᾽ὔ » ἃ 

καὶ οὗτος αὑτῶν τὰ πρῶτα φέρεσθαι δοκεῖ, ὃς ἂν 
7 “ "5" ν 2 7 

μεγαλοφωνότατός τε ἢ καὶ ἐἰταμώτατος καὶ πρὸς τὰς 
, ὔ] “ Ν 

βλασφημίας θρασύτατος. καίτοι τὸν διατεινόμενον 
Ἷ Ν ζω Α ἴδ Ὁ 

αὐτὸν καὶ βοῶντα καὶ κατηγοροῦντα τῶν ἄλλων 
Ὰ » Ἃ Ν Ἁ ᾽ὔ ’ ΄ Ν. ,ὔ “ 

ἢν ἔρῃ, σὺ δὲ δὴ τί πράττων τυγχάνεις, ἢ τί φῶμεν 
Ἁ “ Ἁ Ἁ 7 ἰοὺ 7 3 

πρὸς θεῶν σε πρὸς τὸν βίον συντελεῖν ; φαίη ἄν, 
ἃ “ [οὶ 7, ’ ἡ - εἰ τὰ δίκαια καὶ ἀληθῆ θέλοι λέγειν, ὅτι πλεῖν μὲν 

ὃ) Ἂ Ἃ 4 ῇ 7 ΄ 
ἢ γεωργεῖν ἢ στρατεύεσθαι ἢ τινα τέχνην μετιέναι 

Ν 3 ’ ἴα “ ἴω 

περιττὸν εἶναί μοι δοκεῖ, κέκρωγα δὲ καὶ αὐχμῶ 
“ Ἁ 3 μ ἴον ἴω 

καὶ ψυχρολουτῶ καὶ ἀνυπόδητος τοῦ χειμῶνος 
7 Ν Α ς “ Ν ζω 

περιέρχομαι, καὶ ὥσπερ ὁ Μώμος τὰ ὑπὸ τῶν 
[] 3 7 

ἄλλων γυγνόμενα συκοφαντῶώ: καὶ εἰ μέν τις 
9 ΄ 4 “Ἢ Ὰ ε ’ 5 
ὠψώνηκε τῶν πλουσίων πολυτέλὼως ἢ ἐταίραν ἔχει, 

᾿ ἮΝ . 3 ᾿ 3 Ν ΝΥ 
τοῦτο πολυπραγμονώ καὶ ἀγανακτῶ, εἰ δὲ τῶν 

Ἃ 7 “ “ 
φίλων τις ἢ ἑταίρων κατάκειται νοσῶν, ἐπικουρίας 

΄ ἤ ἄν ἴο “4 
τε καὶ θεραπείας δεόμενος, ἀγνοῶ. τοιαῦτα μέν 
3 ς »Ἂ οὶ ,ὔ “ Ὰ 7 ς Ν Ἁ ἐστιν ἡμῖν, ὦ θεοί, ταῦτα τὰ θρέμματα. οἱ δὲ δὴ 

5 7 3 Ὁ ’ 7 Ἁ ν Φ ,ὔ Επικούρειοι αὐτῶν λεγόμενοι μάλα δὴ καὶ ὑβρισταί 
3 7 »“» 

εἰσι καὶ οὐ μετρίως ἡμῶν καθάπτονται μήτε 
3 “ “-“ 3 7, “4 Α Ἁ 

ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἀνθρωπίνων λέγοντες τοὺς θεοὺς 
΄ Ν “ ἴω 

3) μήτε ὅλως τὰ γιγνόμενα ἐπισκοπεῖν: ὥστε ὥρα 
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“ , ἴο » ἋἋ ΠΩ " 

ὑμῖν λογίζεσθαι δῆθεν, ὅτι ἣν ἅπαξ οὗτοι πεῖσαι 
ἴω ’ὔ 

τὸν βίον δυνηθώσιν, οὐ μετρίως πεινήσετε. τίς γὰρ 
ΕΝ 3 ’ὔ ςι » “ 3 Χ Ψ “Ὁ 

ἂν ἔτι θύσειεν ὑμῖν πλέον οὐδὲν ἕξειν προσδοκῶν ; 
ὰ Ν Ν ς 7 3 ΄Ὰ 4 3 ’ ἷ ἃ μὲν γὰρ ἡ Σελήνη αἰτιᾶται, πάντες ἠκούσατε 

ἴω ᾽ὔ νΝ ’ Ν ἴω 7 

τοῦ ξένου χθὲς διηγουμένου" πρὸς ταῦτα βουλεύεσθε 
ἂ " ἴω 3 4 7 95.»ϑ ἡ 3 ’, δ ἃ καὶ τοῖς ἀνθρώποις γένοιτ᾽ ἂν ὠφελιμώτατα καὶ 
ς»ν.» 3 “4 

ἡμῖν ἀσφαλέστατα. 
3 ἴω, ἴο᾽ “ 

Εἰπόντος ταῦτα τοῦ Διὸς ἡ ἐκκλησία διετε- 
2 Ἁ 3 Ἁ 3 ῇ Ψ , θορύβητο, καὶ εὐθὺς ἐβόων ἅπαντες, κεραύνωσον, 

, Ἁ “ Α 

κῳταφλεξον, ἐπίτριψον, ἐς τὸ βάραθρον, ἐς τὸν 
, Ξ 

Τάρταρον ὡς τοὺς Τύγαντας. ἡσυχίαν δὲ ὁ Ζεὺς 
3 ! , ἴον 

αὖθις παραγγείλας, Ἔσται ταῦτα ὡς βούλεσθε, 
3) Ἁ 7 3 7 3 [ω] -“ 

ἔφη, καὶ πάντες ἐπιτετρίψονται αὐτῇ διαλεκτικῇ, 
οὶ 5 “ “ 

πλὴν τό γε νῦν εἶναι οὐ θέμις κολασθῆναί τινα" 
: “ ἴον 

ἱερομηνία γάρ ἐστιν, ὡς ἴστε, μηνῶν τούτων τετ- 
Ἁ “ ᾽ 

τάρων, καὶ ἤδη τὴν ἐκεχειρίαν περιηγγειλάμην. 
; 3, Ζ Ωὰ " 

ἐς νέωτα οὖν ἀρχουμένου ἦρος κακοὶ κακῶς ἀπο- 
“- - 7 “-“ 

λοῦνται τῷ σμερδαλέῳ κεραυνῷ. 
ϑ' 4 ᾿ 2. » 43 Ἢ ξ ᾽ 

ἢ καὶ κυανέησιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 
ἴω »"  Ὰ 

περὶ δὲ Μενίππου ταῦτα, ἔφη, μοι δοκεῖ" περιαιρε- 
’ 25.Ρϑ Ν ν᾿ , Ψ Ν Ν Ο » θέντα αὐτὸν τὰ πτερά, ἵνα μὴ καὶ αὖθις ἔλθῃ 

[οὶ Ἂ Ἁ ἊᾺ ,᾿ 

ποτέ, ὑπὸ. τοῦ ᾿“Ερμοῦ ἐς τὴν γῆν κατενεχθῆναι 
΄ ων ΘΝ » Ν 

τήμερον. καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν διέλυσε τὸν 
4 “ φῶ 3 Ν 

σύλλογον, ἐμὲ δὲ ὁ Κυλλήνιος τοῦ δεξιοῦ ὠτὸς 
4 

ἀποκρεμάσας περὶ ἑσπέραν χθὲς κατέθηκε φέρων 
,ὔἾ ͵ 

ἐς τὸν Κεραμεικόν. 
[2 ᾿ ᾽ κὺ δ ΄ΝὉ Ἁ 9 3 [οὶ 

Απαντα ἀκήκοας, ὦ ἑταῖρε, τὰ ἐξ οὐρανοῦ. 
“ Ἂ [6 ἴων 

ἄπειμι τοίνυν καὶ τοῖς ἐν τῇ Ποικίλῃ περιπατοῦσι 
“ἅμ 4 9 ν “ᾳ.Ἅ 3 ’ 

τῶν φιλοσόφων αὐτὰ ταῦτα εὐωγγελιούμενος. 
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ΘΕΩ͂Ν ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

1. (7. 

ἩΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ. 

ΗΦ. Ἑώρακας, ὦ "Ἄπολλον, τὸ τῆς Μαίας 1 
“ Ν 3 ’ 4 Ν ᾽ 9 Ἁ βρέφος τὸ ἄρτι τεχθέν ; ὡς καλὸν τὲ ἐστι καὶ 

δ ᾿ Ν ΑΝ ΄ 2 Ν 
προσμειδιᾷ πᾶσι καὶ δηλοῖ ἤδη μέγα τι ἀγαθὸν 
ἀποβησόμενον. 

- Ἂ 3 “4 5 ΑΠ. ἘἜἘ κεῖνο τὸ βρέφος, ὦ “Πφαιστε, ἢ μέγα 
3 ἰ ἃ " 3 “ 7 “ 3 Ψ ἀγαθόν, ὃ τοῦ ᾿Ιαπετοῦ πρεσβύτερον ἐστιν ὅσον 
ἐπὶ τῇ πανουργίᾳ ; 
᾿ΗΦ. ΚΚααὶ τί ἂν ἀδικῆσαι δύναυτο ἀρτίτοκον ὄν ; 
ΑΠ. ᾿Ἐρώτα τὸν Ποσειδῶνα, οὗ τὴν τρίαιναν 

ιο ἔκλεψεν, ἢ τὸν "Αρη" καὶ τούτου γὰρ ἐξείλκυσε 
λαθὸν ἐκ τοῦ κολεοῦ τὸ ξίφος, ἵνα μὴ ἐμαυτὸν 

λέγω, ὃν ἀφώπλισε τοῦ τόξου καὶ τῶν βελῶν. 
ΗΦ. Τὸ νεογνὸν ταῦτα, ὃ μόλις ἕστηκε, τὸ ἐν 2 

τοῖς σπαργάνοις ; 
5ς 4Π. Εἴσῃ, ὦ Ἥφαιστε, ἤν σοι προσέλθῃ 

μόνον. 
ΗΦ. Καὶ μὴν προσῆλθεν ἤδη. 

ΑΠΠ. Τί οὖν ; πάντα ἔχεις τὰ ἐργαλεῖα καὶ ρ 
30 λ 3 Υ͂ 3 “ 

οὐδὲν ἀπόλωλεν αὐτῶν ; 
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ἩΗΦ. Πάντα, ὦ "Απολλον. 

Α4Π. “Ομως ἐπίσκεψαι ἀκριβῶς. 
δ ΦΆ 

ΗΦ. Μὰ δία, τὴν πυράγραν οὐχ ορῶ. 
“. 4 

ΑΠ. ᾿Αλλ’ ὄψει που ἐν τοῖς σπαργάνοις αὐτὴν 

τοῦ βρέφους. 
Ν᾽ 5. 4,7 »Ν ; Ν Α Ἔ 

ΗΦ. Οὕτως ὀξύχειρ ἐστὶ καθάπερ ἐν τῇ γαστρὶ 
᾽ 

ἐκμελετήσας τὴν κλεπτικὴν ; 

ΑΠ. Οὐ γὰρ ἤκουσας αὐτοῦ καὶ λαλοῦντος 
» 7 ν. 3 7 ς Χ ν “ ἤδη στωμύλα καὶ ἐπίτροχα" ὁ δὲ καὶ διακονεῖσθαι 
ἡμῖν ἐθέλει. χθὲς δὲ προκαλεσάμενος τὸν "ἔρωτα 

, 5 Δ4ΛΔ ὃ 5.) σ ς δ Ν κατεπάλαισεν εὐθὺς οὐκ οἷδ᾽ ὅπως ὑφελὼν τῶ 
ὔ 3 Χ 9 ’ [] 9 ͵ 

πόδε" εἶτα μεταξὺ ἐπαινούμενος τῆς ᾿Αφροδίτης 
Ν Ν Ν »7 “ 3 Ν 3 Ν 

μὲν τὸν κεστὸν ἔκλεψε προσπτυξαμένης αὐτὸν ἐπὶ 
τῇ νίκῃ, τοῦ Διὸς δὲ γελῶντος ἔτι, τὸ σκῆπτρον" 
»,ὧν ᾿ , ς νι 8 ᾿ .Ν ἊΝ 

εἰ δὲ μὴ βαρύτερος ὁ κεραυνὸς ἣν καὶ πολὺ τὸ πῦρ 
εἶχε, κἀκεῖνον ἂν ὑφείλετο. 

΄ , Ν.) ω 

ΗΦ. Τοργόν τινα τὸν παῖδα φῆς. 
, 2 9 ἤ 

ΑΠ. Οὐ μόνον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ μουσικὸν. 

ΗΦ. Τῷ τοῦτο τεκμαίρεσθαι ἔχεις ; 
ΑΠ. Χελώνην που νεκρὰν εὑρὼν ὄργανον ἀπ᾽ 

αὐτῆς συνεπήξατο' πήχεις γὰρ ἐναρμόσας καὶ 
’ὔ δ ᾽ὔ 3 7) Ἁ 7ὔ 

ζυγώσας, ἔπειτα κολλάβους ἐμπήξας καὶ μαγάδα 
ς Ν Ν 3 “ ς Ν Ἀ 3 ὑποθεὶς καὶ ἐντεινάμενος ἑπτὰ χορδὰς ἐμελῴδει 

πάνυ γλαφυρόν, ὦ “Ἅφαιστε, καὶ ἐναρμόνιον, ὡς 
3 Ν 3 [4] “ , ͵,ὔ 3 ἴω κἀμὲ αὐτῷ φθονεῖν πάλαι κιθαρίζειν ἀσκοῦντα. 

ν Ν ς ο ς δὲ 7 ἈΝ ’ 3 
ἔλεγε δὲ ἡ ἥαϊα, ὡς μηὸὲ μένοι τὰς νύκτας ἐν 

ἌᾺ ΟῚ Ἂ Ὑλλ᾽ ς ᾿ ο ἢ, 3 Ἂ “ ὃ ᾿ τῷ οὐρανῷ, ἀ ὑπὸ περιεργίας ἄχρι τοῦ ἅδου 
κατίοι, κλέψων τι κἀκεῖθεν δηλαδή. ὑπόπτερος 

3 3 Ν Ν ΝΑ Ν 7] Ι Ἁ 

δ᾽ ἐστὶ καὶ ῥάβδον τινὰ πεποίηται θαυμασίαν τὴν 
ζυ 

δύναμιν, ἧ ψυχαγωγεῖ καὶ κατάγει τοὺς νεκρούς. 
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ττῷ. “ΟΥΚΙΗΑ͂ΝΟΥ 

ΗΦ. ᾿Εγὼ ἐκείνην ἔδωκα αὐτῷ παίγνιον εἶναι. 
4Π. Τοιγαροῦν ἀπέδωκέ σοι τὸν μισθόν, τὴν. 

πυράγραν --- 
ΗΦ. Εὖ γε ὑπέμνησας: ὥστε βαδιοῦμαι ἀπο- 

ληψόμενος αὐτήν, εἴ που ὡς φὴς εὑρεθείη ἐν τοῖς 

σπαργάώνοις. 

2. (13. 

ΔΙΟΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑ͵ΑΙ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ. 

 ΖΕΥΣ. Παύσασθε, ὦ ᾿Ασκληπιὲ καὶ Ἡράκλεις, 
9 ’ὔ Ἀ 3 7 Φ "ἡ θ 9 »ὋἪΟ 

ἐρίζοντες πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἄνθρωποι" ἀπρεπῆ 
ΤᾺ 7 ΠΡ Ἂ 

γὰρ ταῦτα καὶ ἀλλότρια τοῦ συμποσίου τῶν 

θεῶν. 

ΗΡΑ͂. ᾿Αλλὰ ἐθέλεις, ὦ Ζεῦ, τουτονὶ τὸν φαρ- 

μακέα προκατακλίνεσθαί μὸυ ; 

ΑΣΚ. Νὴ Δία’ καὶ ἀμείνων γάρ εἰμι. 

ΗΡΑ. Κατὰ τί, ὦ ἐμβρόντητε ; ἢ διότι σε ὁ 

Ζεὺς ἐκεραύνωσεν ἃ μὴ θέμις ποιοῦντα, νῦν δὲ κατ᾽ 

ἔλεον αὖθις ἀθανασίας μετείληφας ; 

ΑΣΚ. ᾿Επιλέλησαι γὰρ καὶ σύ, ὦ Ἡράκλεις, 
" Δ΄ 3 7 Φ 9 7 Ἁ ἐν τῇ Οἴτῃ καταφλεγείς, ὅτε μοι ὀνειδίζεις τὸ 

πύρ ; 

ΗΡΑ. Οὔκουν ἴσα καὶ ὅμοια βεβίωται ἡμῖν, ὃς 

Διὸς μὲν υἱός εἰμι, τοσαῦτα δὲ πεπόνηκα ἐκκαθαίρων 

τὸν βίον, θηρία καταγωνιζόμενος καὶ ἀνθρώπους 
ς Ἁ 7 Ἁ δὲ ε ’ 3 ν ὑβριστὰς τιμωρούμενος" σὺ ὃὲ ῥιζοτόμος εἰ καὶ 

ἀγύρτης, νοσοῦσι μὲν ἴσως ἀνθρώποις χρήσιμος 
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3 [ο ὔ “ ; 

ἐπιθήσειν τῶν φαρμάκων, ἀνδρῶδες δὲ οὐδὲν 
7 

ἐπιδεδευγμένος. 
ΑΣΚ. Ἐὖ λέγεις, ὅτι σου τὰ ἐγκαύματα ἰασά- 

ΦΨ ᾽ 39. Ὅ ς “ ς 3 3 "Ὁ 

μην, ὅτε πρῴην ἀνῆλθες ἡμίφλεκτος ὑπ᾽ ἀμφοῖν 
᾿᾿ “ ον Ν 

διεφθαρμένος τὸ σῶμα, καὶ τοῦ χιτῶνος καὶ μετὰ 
΄“ “ 3. 3 Α Ἁ 39 ἃ Ἁ 27 2 

τοῦτο τοῦ πυρός" ἐγὼ δὲ εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, οὔτε 
“ὃ ᾿ [2 Ἁ 2 3 3 9 4 δί 

ἐδούλευσα ὥσπερ σὺ οὔτε ἔξαινον ἔρια ἐν Δυδίᾳ 
’ Ν ΜᾺ 3 πορφυρίδα ἐνδεδυκὼς καὶ παιόμενος ὑπὸ τῆς Ομ- 

φάλης χρυσῷ σανδώλῳ, ἀλλὰ οὐδὲ μελα ΧΟΛΉ ΤΩΣ 

ἀπέκτεινα τὰ τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα. 

ΗΙΡΑ. Εἰ μὴ παύσῃ λοιδορούμενός μοι, κα 
, 37 ς 3 ’ὔ, 5. ς 5 , 5 Ν 

μάλα εἴσῃ ὡς οὐ πολὺ σε ὀνήσει ἢ ἀθανασία, ἐπεὶ 
3 7 ’ ε; 3. Ν Ν 3 “ » [ον 
ἀράμενός σε ῥύψω ἐπὶ κεφαλὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
[χή Ν Ν ᾿ϑὴ 2. " Ν 7 ὥστε μηδὲ τὸν Παιῶνα ἰάσασθαί σε τὸ κρανίον 

συντριβέντα. 

ΖΕΥ͂Σ. Παύσασθε, φημί, καὶ μὴ ἐπιταράττετε 

ἡμῖν τὴν ξυνουσίαν, ἢ ἀμφοτέρους ἀποπέμψομαι 
“Ὁ “᾿ Π ΧῚ 5 

ὑμᾶς τοῦ ξυμποσίου. καίτοι εὔγνωμον, ὦ “Ηρακλεις, 
7 , ᾿: 3 Ἁ ψΨ Ν προκατακλίνεσθαί σου τὸν ΔΑἰσκληπιὸν ἅτε καὶ 

’ 

πρότερον ἀποθανόντα. 

9. 

ΑΦΡΟΔΙΤῊΣ ΚΑΙ ἘΡΩΤΟΣ. 

ΑΦΡ. Τί δήποτε, ὦ "ἔρως, τοὺς μὲν ἄλλους 
0 Ἁ 4 Ὁ Ν ,ὔ Ν Ὁ» 

εοὺς κατηγωνίσω ἅπαντας, τὸν Δία, τὸν Ποσειδῶ, 

τὸν ᾿Απόλλω, τὴν Ρέαν, ἐμὲ τὴν μητέρα, μόνης δὲ 

15 

20 



το 

20 

25 

320 

120 ΛΜΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ 

9 7 ἴω 9 Π ῬἬ Α 9ῳ9ν 9595 7 3 ’ 

ἀπέχη τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ ἐπ᾽ ἐκείνης ἄπυρος μέν σοι 
[οὶ Ὡ 

ἡ δᾷς, κενὴ δὲ οἰστῶν ἡ φαρέτρα, σὺ δὲ ἄτοξος εἶ 

καὶ ἄστοχος ; 
οὶ ᾺᾺ 7 Ἁ Ι 

ΕΡ. δέδια, ὦ μῆτερ, αὐτὴν: φοβερὰ γάρ ἐστι 
»“" ς ’ ἴω 

καὶ χαροπὴ καὶ δεινῶς ἀνδρική" οπόταν γοῦν 
; 9 

ἐντεινάμενος τὸ τόξον ἴω ἐπ᾽ αὐτήν, ἐπισείουσα 
Ἁ ει ἢ 3 7 Ἁ ἱφ ’ 7] Ἁ 

τὸν λόφον ἐκπλήττει με καὶ ὑπότρομος γίνομαι καὶ 

ἀπορρεῖ μου τὰ τοξεύματα ἐκ τῶν χειρῶν. 

ΑΦΡ. Ὃ "Αρης γὰρ οὐ φοβερώτερος ἦν ; καὶ 
ὅμως ἀφώπλισας αὐτὸν καὶ νενίκηκας. 

ΕΡ. ᾿Αλλὰ ἐκεῖνος ἑκὼν προσίεταί με καὶ 
προσκαλεῖται, ἡ ̓ Αθηνᾶ δὲ ὑφορᾶται ἀεί, καέ ποτε 
9 Ν Ἁ 3 7 ’ 39 Ἁ 

ἐγὼ μὲν ἄλλως παρέπτην πλησίον ἔχων τὴν 

λαμπάδα, ἡ δέ, ΕΤ μοι πρόσει, φησί, νὴ τὸν 

πατέρα, τῷ δορατίῳ σε διαπείρασα ἢ τοῦ ποδὸς 
λαβομένη καὶ ἐς τὸν Τάρταρον ἐμβαλοῦσα ἢ 

αὐτὴ διασπασαμένη διαφθερῶ. πολλὰ τοιαῦτα 
3 . νι Σ » Ἁ Ἁ ν 323." “ ,ὕ 
ἠπείλησε: καὶ ὁρᾷ δὲ δριμὺ καὶ ἐπὶ τοῦ στήθους 

7 ’ 

ἔχει πρόσωπόν τί φοβερὸν ἐχίδναις κατάκομον, 
[νά 9 Ἁ 7 7 ᾽ “Ὁ ὦ 

ὅπερ ἐγὼ μάλιστα δέδια" μορμολύττεται γάρ με 
Ν Α ΦΨ 9) 3 Ν 

καὶ φεύγω, ὅταν ἴδω αὐτο. 
3 9 “ἊἊ 

ΑΦΡ. ᾿Αλλὰ τὴν μὲν ᾿Αθηνᾶν δέδιας, ὡς φής, 
Ἁ Ἁ ’ Ἁ “ᾳ.Ἅ ᾿ Ν νὴ καὶ τὴν Τοργόνα, καὶ ταῦτα μὴ φοβηθεὶς τὸν 

κ ΨᾺ “ 4 Ἁ ἴω Α ’ κεραυνὸν τοῦ Ζ4ιός. αἱ δὲ Μοῦσαι διὰ τί σοι 
} “ εχ ἊὉᾳ ἄτρωτοι καὶ ἔξω βελῶν εἰσιν ; ἢ κἀκεῖναι λόφους 

ἐπισείουσι καὶ Τ᾽οργόνας προφαίνουσιν ; 
ΕΡ. Αἰδοῦμαι αὐτάς, ὦ μῆτερ' σεμναὶ γάρ 

9 ν 2. 7 , Ν Ν 50. Χ 37 
εἰσι καὶ ἀεί τι φροντίζουσι καὶ περὶ ὠδὴν ἔχουσι 

καὶ ἐγὼ παρίσταμαι πολλάκις αὐταῖς κηλούμενος 
Ἁ [οὶ ᾿ 

ὑπὸ τοῦ μέλους. : 
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’ ᾿ ῃ 

ΑΦΡ. ἝἜἝΠΔκ καὶ ταύτας, ὅτι σεμναΐ" τὴν. δὲ 

"Ἄρτεμιν τίνος ἕνεκα οὐ τιτρώσκεις ; 
ΕΡ. Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ καταλαβεῖν αὐτὴν οἷόν 

7 ΣΧ , ἊΝ 9. “ἡ 3 ᾽ν ͵. τε φεύγουσαν ἀεὶ διὰ τῶν ὀρῶν' εἴτα καὶ ἴδιόν τινα 
ἔρωτα ἤδη ἐρᾷ. 

ΑΦΡ. Τίνος, ὦ τέκνον ; 

ΕΡ. Θήρας καὶ ἐλάφων καὶ νεβρῶν, αἱρεῖν τε 
’ - διώκουσα καὶ κατατοξεύειν, καὶ ὅλως πρὸς τῷ 

, » , »ΌῸΝ ἢ ᾽ Ν » Ὺ 7 τοιούτῳ ἐστίν: ἐπεὶ τὸν γε ἀδελφὸν αὐτῆς, καίτοι 
’ Ν 353. Ν 5 ν ξ , 

τοξότην καὶ αὐτὸν ὄντα καὶ ἑκηβόλον ---- 
5 3 » ΄ ΑΦΡ. Οἶδα, ὦ τέκνον, πολλὰ ἐκεῖνον ἐτόξευσας. 

4, (21) 

ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ἙΡΜΟΥ. 

3 ε ἊΜ Φ 3 ῇ δ.» 

4Ρ. "Ἤκουσας, ὦ “Ἑρμῆ, οἷα ἠπείλησεν ἡμῖν 
ς ’ὔ’ ς ς Χ Ἁ ς 9 ᾽ «δ 

ὁ Ζεύς, ὡς ὑπεροπτικὰ καὶ ὡς ἀπίθανα; Ἢν 
9 ΄, “ ».Ν Ν 3 “Ὁ 3 ἴον Ν 

ἐθελήσω, φησίν, ἐγὼ μὲν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ σειρὰν 
“ ’ Ὃ 

καθήσω, ὑμεῖς δὲ ἀποκρεμασθέντες κατασπᾶν βιά- 
7 3 Χ “ 7 9 Ν Ἁ 

σεσθέ με, ἀλλὰ μάτην πονήσετε" οὐ γὰρ δὴ 
ἈΝ 7 

καθελκύσετε" εἰ δὲ ἐγὼ θελήσαιμι ἀνελκύσαι, οὐ 
7, ς κα 3 Ν Ν ν Ἂ φ Ν Α 

μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τὴν γὴν ἅμα καὶ τὴν 

θάλατταν συναρτήσας μετεωριῶ" καὶ τἄλλα ὅσα 
ἃ λ 3 7 3 Ἁ Ν Φ0 Ν )ϑ ’ καὶ σὺ ἀκήκοας. ἐγὼ δὲ ὅτι μὲν καθ᾽ ἕνα πάντων 

7 ; δ 

ἀμείνων καὶ ἰσχυρότερος ἐστιν οὐκ ἂν ἀρνηθείην" 
ἊὉ οὶ ἱ ’ ὁμοῦ δὲ τῶν τοσούτων ὑπερφέρειν, ὡς μὴ κατα- 
᾽ὔ ᾿Ὰ Ἁ “ ΕΝ Ἁ 

πονήσειν.- αὐτόν, κἂν τὴν γῆν κἂν τὴν θάλατταν 
7 3 ἊᾺ 7 

προσλάβωμεν, οὐκ ἂν πεισθείην. 

1ο 
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ΕΡΜ. Εὐφήμει, ὦ "Ἄρες: οὐ γὰρ ἀσφαλὲς 
“ Δ Ν 

λέγειν τὰ τοιαῦτα, μὴ καί τι κακὸν ἀπολαύσωμεν 

τῆς φλυαρίας. 
Εν Ἂ 3 Τὰ 

ΑΡ. Οἴει γάρ με πρὸς πάντας ἂν ταῦτα εἰπεῖν, 
: “ ἃ “Ὁ 

οὐχὶ δὲ πρὸς μόνον σέ, ὃν ἐχεμυθεῖν ἠπιστάμην ; 
ὃ δ᾽ οὖν μάλιστα γελοῖον ἔδοξέ μοι ἀκούοντι μεταξὺ 

τῆς ἀπειλῆς, οὖκ ἂν δυναίμην σιωπῆσαι πρὸς σέ" 
7 Ἁ 3 Ν ΄΄ι' ς ,ὔ ς Ρ" 

μέμνημαι γὰρ οὐ πρὸ πολλοῦ, ὁπότε ὁ Ποσειδῶν 
ἢ ᾽ Ἂ 

καὶ ἡ Ἥρα καὶ ἡ ᾽Αθηνᾶ ἐπαναστάντες ἐπεβούλευον 
»“ ’ 3 ’ 4 ἌᾺ Ων 7 

συνδῆσαι λαβόντες αὐτόν, ὡς παντοῖος ἣν δεδιώς, 

καὶ ταῦτα τρεῖς ὄντας, καὶ εἰ γε μὴ ἡ Θέτις 
7ὔ 3 ,ὔ 9 Ἂ 7 ’ 

κατελεήσασα ἐκάλεσεν αὐτῷ σύμμαχον Βριάρεων 
2 ἊᾺ [4] "» 

ἑκατόγχειρα ὄντα, κἂν ἐδέδετο [ἂν] αὐτῷ κεραυνῷ 
Ν “Ὁ ἴων 3 “ ἴον 

[καὶ βροντῇ] ταῦτα λογιζομένῳ ἔπῃηεν μοι γελᾶν 

ἐπὶ τῇ καλλιρρημοσύνῃ αὐτοῦ. 

ΕΡΜ. Σιώπα, φημί: οὐ γὰρ ἀσφαλὲς οὔτε σοὶ 
[4 “ 

λέγειν οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀκούειν τὰ τοιαῦτα. 



1 

ἘΝΑΛΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ͂. 

1. (2) 

ΚΥΚΛΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΞΕΙΔΩΝΟΣ. 

ΚΥΚ. Ὦ πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ κατα- 
ράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ με κοιμωμένῳ 
ἐπιχειρήσας. 
ΠΟΣ. Τίς δὲ ἣν ὁ ταῦτα τολμήσας, ὦ Πολύ- 

φημε; 
ΚΥΚ. Τὸ μὲν πρῶτον Οὗτιν αὑτὸν ἀπεκάλει, 

ἐπεὶ δὲ διέφυγε καὶ ἔξω ἣν βέλους, ᾽Οδυσσεὺς 
3 7 3 

ὀνομάζεσθαι ἔφη. 

ΠΟΣ. Οἶδα ὃν λέγεις, τὸν ᾿Ιθακήσιον' ἐξ ᾽Ιλίου 
2 3. ἢ 9 » ἴον “ 3 350.Ν ’] δ᾽ ἀνέπλει. ἀλλὰ πῶς ταῦτα ἔπραξεν οὐδὲ πάνυ 

εὐθαρσὴς ὦν ; 
ΚΥΚ. Κατέλαβον ἐν τῷ ἄντρῳ ἀπὸ τῆς νομῆς 

ἀναστρέψας πολλούς τινας, ἐπιβουλεύοντας δῆλον 
“Ὁ [οὶ ’ Ν ὅτι τοῖς ποιμνίοις" ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ 

πῶμα --- πέτρα δέ ἐστι παμμεγέθης ---- καὶ τὸ πῦρ 
39. γ᾿» 3 ’ὔ ἃ 3 ’ 3 νΝ ΓᾺ ἀνέκαυσα ἐναυσάμενος ὃ ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ 
ὄρους, ἐφάνησαν ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι" 

393.» Ν ᾽ ϑ. κ᾿ [γέ 3.ϑ. Ν 3 ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, 

το 
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,ὔ ᾽ὔ 4 3 50 ε 
κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας. ἐνταῦθα ὁ πανουργο- 

Α ΝΜ 9 "Ὁ Φ ἢ 
τατος ἐκεῖνος, εἴτε Οὗτις εἴτε ᾿Οδυσσεὺς ἣν, δίδωσι 

Ν ᾿ ΄ , ςῶν Χ ν ΟΝ 
μοι πιεῖν φάρμακόν τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, 

“4 

ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον" ἅπαντα 
Ἁ 24 .Χ 20. 7 , θ. “ ν Ν γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι καὶ τὸ 

7 3 Ἁ 3 7 Ν 3 [4 Ὡ. 3 σπήλαιον αὐτὸ ἀνεστρέφετο καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν᾿ 
. "» 5 7 δὲ 9 Ψ 7 θ ἐμαυτοῦ ἤμην, τέλος δὲ ἐς ὕπνον κατεσπάσθην. 

“ 

ὁ δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν καὶ πυρώσας γε προσέτι 
9 3 ’ “ 

ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα, καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου τυφλός 
» ΧῚ ΄ 

εἰμί σοι, ὦ Πόσειδον. 
ῃ ᾽ὔ 5 ΄ ἃ 

ΠΟΣ. “ὥς βαθὺν ἐκοιμήθης, ὦ τέκνον, ὃς οὐκ 
Ἅ ’ὔ “ 3 Ἂ 93 Ἁ 

ἐξέθορες μεταξὺ τυφλούμενος. ὁ δ᾽ οὖν ᾽Οδυσσεὺς 
“ ή 3 Ν Ἂ 3 50 ῳ 2 ᾽ὔ 

πῶς διέφυγεν ; οὐ γὰρ ἂν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἠδυνήθη. 
»“" Ν “. ΧΑ ἀποκινῆσαι τὴν πέτραν ἀπὸ τῆς θύρας. 

Ὁ ἃ Ὁ Ν ΚΥΚ. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ἀφεῖλον, ὡς μᾶλλον αὐτὸν 
7 Ἁ Ἁ ᾽ὔ 

λάβοιμι ἐξιόντα, καὶ καθίσας παρὰ τὴν θύραν 
Χ Ὡ 7 Ν Ἃ ἐθήρων τὰς χεῖρας ἐκπετάσας, μόνα παρεὶς τὰ 

7 " . ’, 9 ’ὔ Ἂ »“ν ε ’ 

πρόβατα ἐς τὴν νομήν, ἐντειλάμενος τῷ κριῷ ὁπόσα 
[ο ’ Ν ἴω 

ἐχρῆν πράττειν αὐτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 
3 

ΠΟΣ. ΜΜμανθάνω: ὑπ᾽ ἐκείνοις ἔλαθον ὑπεξελ- 
Ἁ ν Ἁ 

θόντες" σὲ δὲ τοὺς ἄλλους Κύκλωπας ἔδει ἐπιβοή- 
σασθαι ἐπ᾽ αὐτόν. 

᾽ὔ ἰοὺ 7 ᾿ ΚΥΚ. Συνεκάλεσα, ὦ πάτερ, καὶ ἧκον" ἐπεὶ 
λ 3 “Ὁ 3 4 5 3 Ν 3 δὲ ἤροντο τοῦ ἐπιβουλεύοντος τοὔνομα κἀγὼ ἔφην 

ὅτι Οὗτίς ἐστι, μελωγχολᾶν οἰηθέντε ὥχοντο , μελαγχ ηθέντες με ᾧχον 
9 ᾿ ς 

ἀπιόντες. οὕτω κατεσοφίσατὸ μὲ ὁ κατάρατος τῷ 
39. ἢ ἃ 

ὀνόματι. καὶ ὃ μάλιστα ἠνίασέ με, ὅτι καὶ 
9 Ἁ 

ὀνειδίζων ἐμοὶ τὴν συμφοράν, Οὐδὲ ὁ πατήρ, φησίν, 
ς ἴων 

ὁ Ποσειδῶν ἰάσεταί σε. 
7 3' 7 3 ἊΝ 

ΠΟΣ. Θάρρει, ὦ τέκνον: ἀμυνοῦμαι γὰρ αὐτόν, 



ΕΝΑ͂ΛΑΙΟΙ ΔΙΑ͂ΔΟΓΟΙ. 1. 9. 12: 
3 7 “ 3 [ον 3 

ὡς μάθῃ ὅτι, καὶ εἰ πήρωσίν μοι ὀφθαλμῶν ἰᾶσθαι 
΄Ὁ Ἂ ὔ ΝΥ 

ἀδύνατον, τὰ γοῦν τῶν πλεόντων [τὸ σώζειν αὐτοὺς 
καὶ ἀπολλύναι] ἐπ᾽ ἐμοί ἐστι" πλεῖ δὲ ἔτι. 

2. 3) 

ΠΟΣΕΙΔΏΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟΥ. 

ΠΟΣ. Τί τοῦτο, ᾿Αλφειέ; μόνος τῶν ἄλλων 
9 ᾿ 5 Ν , ΝΙΝ ᾿ , 0 - ἐμπεσὼν ἐς τὸ πέλαγος. οὔτε ἀναμίγνυσαι τῇ ἅλμῃ, ς 
ὡς ἔθος ποταμοῖς ἅπασιν, οὔτε ἀναπαύεις σεαυτὸν 

διωχυθείς, ἀλλὰ διὰ τῆς θαλάττης ξυνεστὼς καὶ 
Ἁ 7) ν᾽ δ» 3 Ἁ 3 Ἁ Ν γλυκὺ φυλάττων τὸ ῥεῖθρον, ἀμυγὴς ἔτι καὶ καθαρὸς 

9 Ι 3 5 Ψ 7 [4 λ 7 ι 

ἐπείγῃ οὐκ οἶδα ὅποι βύθιος ὑποδὺς καθάπερ οἱ 
λάροι καὶ ἐρωδιοί; καὶ ἔοικας ἀνακύψειν που καὶ το 
αὖθις ἀναφανεῖν σεαυτόν. 

Αλῷ. ᾿Ἐρωτικόν τι τὸ πρᾶγμά ἐστιν, ὦ Πόσει- 

δον, ὥστε μὴ ἔλεγχε: ἠράσθης δὲ καὶ αὐτὰς 
πολλάκις. 

’ ο 2 “4 ἃ ᾽ὔ 9 Ἅ ΠΟΣ. Τιυναικός, ὦ ᾿Αλφειέ, ἢ νύμφης ἐρᾷς ἢ τ 

καὶ τῶν Νηρηίδων αὐτῶν μιᾶς ; 

Αλῷ. Οὔκ, ἀλλὰ πηγῆς, ὦ Πόσειδον. 

ΠΟΣ. Ἢ δέ σοι ποῦ γῆς αὕτη ῥεῖ; 

Αμλῷ. Νησιῶτίς ἐστι Σικελή" ᾿ΑΔρέθουσαν αὐτὴν 
καλοῦσιν. 20 

ΠΟΣ. Οἷδα οὐκ ἄμορφον, ὦ ᾿Αλφειέ, τὴν 

᾿Αρέθουσαν, ἀλλὰ διαυγής τέ ἐστι καὶ διὰ καθαροῦ 

ἀναβλύξει καὶ τὸ ὕδωρ ἐπιπρέπει ταῖς ψηφίσιν ὅλον 
ὑπὲρ αὐτῶν φαινόμενον ἀργυροειδές. 
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ΑλΦ. “Ὡς ἀληθῶς οἶσθα τὴν πηγήν, ὦ Πόσει- 

δον" παρ᾽ ἐκείνην οὖν ἀπέρχομαι. 
ΠΟΣ. ᾿Αλλ’ ἄπιθι μὲν καὶ εὐτύχει ἐν τῷ 

37 2 “ ; 2 ΄ -“ Ἃ ᾽Α͂ 40 

ἔρωτι" ἐκεῖνο δέ μοι εἶπέ, ποῦ τὴν Ἀρέθουσαν 
5 3 Ν Α 93 Ἀ 37 6 Ν 3 γῳ 

εἶδες αὐτὸς μὲν ᾿Αρκὰς ὦν, ἡ δὲ ἐν Συρακούσαις 

ἐστίν ; 

Αλῷ. ᾿Επειγόμενόν με κατέχεις, ὦ Πόσειδον, 

περίεργα ἐρωτῶν. 

ΠΟΣ. Εὖ λέγεις: χώρει παρὰ τὴν ἀγαπωμένην, 
καὶ ἀναδὺς ἀπὸ τῆς θαλάττης ξυναναμίγνυσο τῇ 

πηγῇ καὶ ἕν ὕδωρ γίγνεσθε. 

8. (δ) 

ΠΑΝΟΠῊΣ ΚΑΙ ΤΑΛΉΝΗΣ. 

ΠΑΝ. Εἶδες, ὦ Ταλήνη, χθὲς οἷα ἐποίησεν ἡ 

Ἔρις παρὰ τὸ δεῖπνον ἐν Θετταλίᾳ, διότι μὴ καὶ 

αὐτὴ ἐκλήθη ἐς τὸ συμπόσιον ; 

ΓΑΑΛ. Οὐ ξἕξυνειστιώμην ὑμῖν ἔγωγε: ὁ γὰρ 
Ποσειδῶν ἐκέλευσέ με, ὦ Πανόπη, ἀκύμαντον ἐν 

τοσούτῳ φυλάττειν τὸ πέλωγος. τί δ᾽ οὖν ἐποίησεν 
ἡ Ἔρις μὴ παροῦσα; 
ΠΑΝ. Ἢ θέτις μὲν ἤδη καὶ ὁ Πηλεὺς ἀπελη- 

λύθεσαν ἐς τὸν θάλαμον ὑπὸ τῆς ᾿Αμφιτρίτης καὶ 

τοῦ Ποσειδῶνος παραπεμφθέντες, ἡ "Ερις δὲ ἐν 
7 “ 7 3 ’ Ἁ ε 

τοσούτῳ λαθοῦσα πάντας ---- ἐδυνήθη δὲ ῥᾳδίως, 

τῶν μὲν πινόντων, ἐνίων δὲ κροτούντων ἢ τῷ 

᾿Απόλλωνι κιθαρίζοντι ἢ ταῖς Μούσαις ἀδούσαις 
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ἢ δ ἌᾺ 5 9 Ν ’ 

προσεχόντων τὸν νοῦν --- ἐνέβαλεν ἐς τὸ ξυμπόσιον 
“᾿ι “Ἢ. , 3 μῆλόν τι πάγκαλον, χρυσοῦν ὅλον, ὦ ΤΓαλήνη" 

Ἁ 7 3 

ἐπεγέγραπτο δὲ “ἡ καλὴ λαβέτω." κυλινδούμενον 
“ ᾿ ΄ Ὁ ͵ 

δὲ τοῦτο ὥσπερ ἐξεπίτηδες ἧκεν ἔνθα “Ηρα τε καὶ 
ἊΝ Ἁ ς 

᾿Αφροδίτη. καὶ ᾿Αθηνᾶ κατεκλίνοντος κἀπειδὴ ὁ 
ς ». 3 ͵ 3 ᾽ὔ 4 ᾽ὔ ς 

Ἑρμῆς ἀνελόμενος ἐπελέξατο τὰ γεγραμμένα, αἱ 
ν᾽ Ν ὃ ς κ΄ 3 7 ᾿ Ν πὸ 

μὲν Νηρηΐδες ἡμεῖς ἀπεσιωπήσαμεν" τί γὰρ ἔδει 
Ἂ [ω ς ἊὋᾳ 

ποιεῖν ἐκείων παρουσῶν ; αἱ δὲ ἀντεποιοῦντο 
ες 7 Ν ςιἊ 5 Ν ΜᾺ 5 φ,ῬὉ Ν 3 7 

ἑκάστη καὶ αὑτῆς εἶναι τὸ μῆλον ἠξίουν, καὶ εἰ μή 
, ΡΜ Ω Ν 

γε ὁ Ζεὺς διέστησεν αὐτάς, καὶ ἄχρι χειρῶν ἂν τὸ 
ἌᾺ 9 ᾽7ὔ 3 9 9 Ἂ 3 ἈΝ Ν 3 

πρᾶγμα προὐχώρησεν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος, Αὐτὸς μὲν οὐ 

κρινῷ, φησί, περὶ πούτου, ---- καίτοι ἐκεῖναι αὐτὸν 
7 9 “ 3 Ν 3 Ἁ 5 ὃ Ν Ἁ 

δικάσαι ἠξίουν ---- ἄπιτε δὲ ἐς τὴν Ἴδην παρὰ τὸν 

Πριάμου παῖδα, ὃς οἷδέ τε διαγνῶναι τὸ κάλλιον 

φιλόκαλος ὦν, καὶ οὐκ ἂν ἐκεῖνος κρίναι κακῶς. 

ΓΑΑΛ. Τί οὖν αἱ θεαί, ὦ Πανόπη ; 

ΠΑΝ. Τήμερον, οἶμαι, ἀπίασιν ἐς τὴν ἤ]δην, 
’ φ Ν Ἁ 3 “ ς [ἴα] Ἁ 

καί τις ἥξει μετὰ μικρὸν ἀπαγγέλλων ἡμῖν τὴν 

κρατοῦσαν. 
Ι͂ ν ; 3 Ζ “ 

ΓΑΛ. Ἤδη σοί φημι, οὐκ ἄλλη κρατήσει τῆς 
9 ὃ “ 3 “ δ Ἁ ͵ ς Ἃ" 

«Αἀφροδίτης ἀγωνιζομένης, ἢν μὴ πάνυ ὁ διαιτητὴς 

ἀμβλυώττῃ. 

4. (2) 

ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΤΊΔΟΣ. 

ΖΩΡ. Τί δακρύεις, ὦ Θέτι; 
ΘΕΤ. Καλλίστην, ὦ “ωρί, κόρην εἶδον ἐς 

5 

1ο 

20 

Ἀ 4 Ν “Ὃ Ν 59 “ 3 7 

κιβωτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐμβληθεῖσαν, αὐτήν τε :- 
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Ἁ 7 3 ἊΝ 3 [4 9 7 Ν ες 

καὶ βρέφος αὐτῆς ἀρτιγέννητον: ἐκέλευσε δὲ ὁ 
Ἁ Ἁ 7 9 7 Χ 7 

πατὴρ τοὺς ναύτας ἀναλαβόντας τὸ κιβώτιον, 

ἐπειδὰν πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἀποσπάσωσιν, ἀφεῖναι 
ἐς τὴν θάλατταν, ὡς ἀπόλοιτο ἡ ἀθλία, καὶ αὐτὴ 
καὶ τὸ βρέφος. 

ΖΔΩΡ. Τίνος δὲ ἕνεκα, ὦ ἀδελφή ; εἰπέ, εἴ τι 
7 9 δ Ψ 

ἔμαθες ἀκριβὼς ἅπαντα. 
φ δῚ ἴω 

ΘΕΤ. ὋὉ ᾿Ακρίσιος ὁ πατὴρ αὐτῆς καλλίστην 
ΩΣ 3 2 Ν Ζ΄Ζ 

οὖσαν ἐπαρθένευεν ἐς χαλκοῦν τινα θάλαμον 
5 ᾽’ 3 3 δ 3 θὲ 3 9) 9 ὋὋᾳ 

ἐμβαλών" εἶτα, εἰ μὲν ἀληθὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν, 
3 Ν κ᾿ 

φασὶ δ᾽ οὖν τὸν Δία χρυσὸν γενόμενον ῥνῆναι διὰ 
ΤΩ 9 9 93 3 ’ὔ’ ὃ 7 δὲ 9 7 9 Ἁ 

τοῦ ὀρόφου ἐπ᾽ αὐτὴν, εξαμένην δὲ ἐκείνην ἐς τὸν 
Α 7 

κόλπον καταρρέοντα τὸν θεὸν ἐγκύμονα γενέσθαι. 
Ἄ ᾽ὔ ’ 

τοῦτο αἰσθόμενος ὁ πατήρ, ἄγριός τις καὶ ζηλότυπος 
) ἌᾺ 

γέρων, ἠγανάκτησε καὶ ὑπὸ τινος μεμοιχεῦσθαι : 
οἰηθεὶς αὐτὴν ἐμβάλλει ἐς τὴν κιβωτὸν ἄρτι 

τετοκυϊαν. 

ΖΔΩΡ. ἪἫ δὲ τί ἔπραττεν, ὦ Θέτι, ὁπότε 
καθίετο ; 

ΘΕΤ. Ὑπὲρ αὐτῆς μὲν ἐσίγα, ὦ ΔΙωρί, καὶ 
ΠῚ Ἁ Γὰ Ν ᾽ὔ ἃ ““ Ἁ 

ἔφερε τὴν καταδίκην. τὸ βρέφος δὲ παρῃτεῖτο μὴ 

ἀποθανεῖν δακρύουσα καὶ τῷ πάππῳ δεικνύουσα 
Ρ] “ 7 53) Ἁ Ἁ ς 3 3 7 ἌᾺ ἌΚᾺ 

αὐτό, κάλλιστον ὄν" τὸ δὲ ὑπ᾽ ἀγνοίας τῶν κακῶν 
ς 7] Ν Ἁ ’ Ἰ ς ὔ 

ὑπεμειδία πρὸς τὴν θάλατταν. ὑποπίμπλαμαι 
Ω Ἁ 2 Ἃ 7 7 

αὖθις τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύων μνημονεύουσα 

αὐτῶν. : 

Ζ4ΩΡ. Κἀμὲ δακρῦσαι ἐποίησας. ἀλλ’ ἤδη 

τεθνᾶσιν ; 
΄σ΄ι'ὃ ΑἉ 

ΘΕΤ. Οὐδαμῶς: νήχεται γὰρ ἔτι ἡ κιβωτὸς 

ἀμφὶ τὴν Σέριφον ζῶντας αὐτοὺς φυλάττουσα. 
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ω 7 [μι ς ἴω 

ΔΩΡ. Τί οὖν οὐχὶ σώζξομεν αὐτὴν τοῖς ἁλιεῦσι 
[οὶ Ν “ 

τούτοις ἐμβαλοῦσαι ἐς τὰ δίκτυα τοῖς Σεριφίοις ; 
οἱ δὲ ἀνασπάσαντες σώσουσι δῆλον ὅτι. 

3 Ἂ Χ ΘΕΤ. Εὖ λέγεις, οὕτω ποιῶμεν: μὴ γὰρ 
3 “ 7) 2 Ἁ 7 Ν δί Ὁ Ἂ ἀπολέσθω μήτε αὑτὴ μήτε τὸ παιδίον οὕτως ὃν 
καλόν. 

5. (5) 

ΖΕΦΎΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ͂. 

ΖΕΦ. Οὐ πώποτε πομπὴν ἐγὼ μεγαλοπρε- 

πεστέραν εἶδον ἐν τῇ θαλάττῃ, ἀφ᾽ οὗ γέ εἰμι καὶ 
πνέω. σὺ δὲ οὐκ εἶδες, ὦ Νότε; 

ΝΟΊΤ. Τίνα ταύτην λέγεις, ὦ Ζέφυρε, τὴν 

πομπήν ; ἢ τίνες οἱ πέμποντες ἦσαν ; 

ΖΕΦ. Ἡδίστου θεάματος ἀπελείφθης, οἷον οὐκ 
ἂν ἄλλο ἴδοις ἔτι. 

ΝΟΤ. Περὶ τὴν ἐρυθρὰν γὰρ θάλατταν εἶἰργα- 
ζόμην, ἐπέπνευσα δὲ καὶ μέρος τῆς ᾿Ινδικὴς, ὅσα 

παράλια τῆς χώρας: οὐδὲν οὖν οἷδα ὧν λέγεις. 
ΖΕΦ. ᾿Αλλὰ τὸν Σιδώνιον ᾿Α4Ιγήνορα οἶδας ; 
ΝΟΤ. Ναί: τὸν τῆς Εὐρώπης πατέρα. τί 

μήν ; 
ΖΕ. Περὶ αὐτῆς ἐκείνης διηγήσομαί σοι. 
ΝΟΤ. Μῶν ὅτι ὁ Ζεὺς ἐραστὴς τῆς παιδὸς ἐκ 

πολλοῦ ; τοῦτο γὰρ καὶ πάλαι ἠπιστάμην. 
ΖΕΦ. Οὐκοῦν τὸν μὲν ἔρωτα οἶσθα, τὰ μετὰ 

᾿ ; 

ο Μμὸ 

μὴ 5 
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ἴω ,, ΕἾ ’ ταῦτα δὲ ἤδη ἄκουσον. ἡ μὲν Εὐρώπη κατελὴλύθει 
ἐπὶ τὴν ἠϊόνα παίζουσα τὰς ἡλικιώτιδας παραλα- 

Δ ε λ Ν 7 3 7 ε Ν ᾽ὔ 

βοῦσα, ὁ Ζεὺς δὲ ταύρῳ εἰκάσας ἑαυτὸν συνέπαιξεν 
3 Ἂ 7 ως ᾽ δ ζ 

αὐταῖς κάλλιστος φαινόμενος" λευκὸς τε γὰρ ἣν 
3 “ Ν Ἁ 7 3 Ἁ Ἁ Ν ’, ἀκριβῶς καὶ τὰ κέρατα εὐκαμπὴς καὶ τὸ βλέμμα 
ἥμερος: ἐσκίρτα οὖν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῆς ἠϊόνος καὶ 

Ἂ Ψ - Ἁ ; “ ἐμυκῷῶτο ἥδιστον, ὥστε τὴν Εὐρώπην τολμῆσαι καὶ 
Ἂ χ “ 3 7  Ὰ 

ἀναβῆναι αὐτόν. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, δρομαῖος 
Ἀ ς Ἁ Ψ 3 Ἁ Ἁ 7 4 3 Ἁ 

μὲν ὁ Ζεὺς ὥρμησεν ἐπὶ τὴν θάλατταν φέρων αὐτὴν 
; 5 , ς Ν , Ν 

καὶ ἐνήχετο ἐμπεσῶν, ἡ .δὲ πάνυ ἐκπλαγὴς τῷ 

πράγματι τῇ λαιᾷ μὲν εἴχετο τοῦ κέρατος, ὡς μὴ 
᾿ ᾽ ἌᾺ ς Ὰ 3 ’ Ἁ “ 

ἀπολισθάνοι, τῇ ἑτέρᾳ δὲ ἠνεμωμένον τὸν πέπλον 

ξυνεῖχεν. 
ΝΟΤ. ἩΗδὺ τοῦτο θέαμα εἶδες, ὦ Ζέφυρε, καὶ 

νι. 7 “ : 

ἐρωτικόν, νηχόμενον τὸν Δία φέροντα τὴν ἀγα- 
πωμένην. 
ΖΕΦ. Καὶ μὴν τὰ μετὰ ταῦτα ἡδίω παρὰ 

ΧΩ Ν 

πολύ, ὦ Νότε:" ἥ τε γὰρ θάλαττα εὐθὺς ἀκύμων 
Ε' ’ ᾿ 

ἐγένετο καὶ τὴν γαλήνην ἐπισπασαμένη λείαν 
ἴω 7] ὌΝ. Ἃ 

παρεῖχεν ἑαυτήν, ἡμεῖς δὲ πάντες ἡσυχίαν ἄγοντες 

οὐδὲν ἄλλο ἢ θεαταὶ μόνον τῶν γιγνομένων παρη- 
κα , ᾿ : 

κολουθοῦμεν" ᾿ἔρωτες δὲ παραπετόμενοι μικρὸν 
“ ᾽ὔ )» - “ 

ἐκ τῆς θαλάττης, ὡς ἐνίοτε ἄκροις τοῖς ποσὶν 
ἐπιψαύειν τοῦ ὕδατος, ἡμμένας τὰς δᾷδ Ἴ εἐπίψαῦ ῦ ος, ἡμμένας τὰς ὀῴδας φέροντες 
3 [4 Ἁ ς 4 ε “ Ἁ 3 

ἦδον ἅμα τὸν ὑμέναιον. αἱ Νηρηΐδες δὲ ἀνα-! 
“Ὁ Ἂ 3 ᾿ ων δῦσαι παρίππευον ἐπὶ τῶν δελφίνων ἐπικροτοῦσαι 

ξ , “ 

ἡμίγυμνον αὖ πολλαί. τό τε τῶν Τριτώνων 
Ν - [ον 

γένος καὶ εἴ το ἄλλο μὴ φοβερὸν ἰδεῖν τῶν 

θαλαττίων ἅπαντα περιεχόρευε τὴν παῖδα. ὁ 
» Ν Π δῶ 3 Ν Φ ι μὲν γὰρ Ποσειδῶν ἐπιβεβηκὼς ἅρματος, παρο- 
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“ Ἁ ἾἌ ,ὔ 3 “ θὲ χουμένην τὴν ᾿Δἀμφιτρίτην ἔχων προῆγε γεγηθὼς 
ς Ὄ᾿ 7 [Δ] 9 ἌᾺ 3 Ἁ ἊΜ Ἁ 

ὁδοποιῶν νηχομένῳ τῷ ἀδελφῷ. ἐπὶ πᾶσι δὲ 
τὴν ᾿Αφροδίτην δύο Τρίτωνες ἔφερον ἐπὶ κόγχης 
κατακειμένην, ἄνθη παντοῖα ἐπιπάττουσαν τῇ 

Ὰ ἴω 3 , 3 ἌᾺ 7 νύμφῃ. ταῦτα ἐκ Φοινίκης ἄχρι τῆς Κρήτης 
ἐγένετο: ἐπεὶ δὲ ἐπέβη τῇ νήσῳ, ὁ μὲν ταῦρος 

3 ὔ 3 7 3 ,ὔ Χχ [φὶ Ἁ ε 

οὐκέτι ἐφαίνετο, ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς ὁ 
Ζεὺς ἀπῆγε τὴν Εὐρῴπην ἐς τὸ Δικταῖον ἄντρον 

ἐρυθριῶσαν καὶ κάτω ὁρῶσαν: ἠπίστατο γὰρ ἤδη 
35,593. ἢ 2 ς “ ν. 23 μ » ἐὰ 
ἐφ᾽ ὅτῳ ἄγοιτο. ἡμεῖς δὲ ἐμπεσόντες ἄλλος ἄλλο 

ἴον ΄ τοῦ πελάγους μέρος διεκυμαίνομεν. 
ΝΟΤ. ἾἸ μακάριε Ζέφυρε τῆς θέας" ἐγὼ δὲ 
ἴω Ἁ ᾿ 2 “ Ν 7 3 μ 

γρῦπας καὶ ἐλέφαντας καὶ μέλανας ἀνθρώπους 
ἑώρων. 

Ιο 



ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

1. 4) 

ἙΡΜΟΥ͂ ΚΑΙ ΧΑΡΩΝΟΣ. 

ΕΡΙΜ. ΜΔογισώμεθα, ὦ πορθμεῦ, εἰ δοκεῖ, ὁπόσα 

μοι ὀφείλεις ἤδη, ὅπως μὴ αὖθις ἐρίζωμέν τι περὶ 
αὐτῶν. 
ΧΑΡ. ΜΔογισώμεθα, ὦ “Ερμῆ' ἄμεινον γὰρ 

5 ὡρίσθαι καὶ ἀπραγμονέστερον. 

ΕΡΜ. 'Αάγκυραν ἐντειλαμένῳ ἐκόμισα πέντε 
δραχμῶν. 
ΧΑΡ. [Πολλοῦ λέγεις. 

ΕΡΙΜΜ. Νὴ τὸν ᾿Αϊδωνέα, τῶν πέντε ὠνησάμην, 
το καὶ τροπωτῆρα δύο ὀβολῶν. 

ΧΑΡ. Τίθει πέντε δραχμὰς καὶ ὀβολοὺς δύο. 
ΕΡΜ. Καὶ ἀκέστραν ὑπὲρ τοῦ ἱστίου" πέντε 

ὀβολοὺς ἐγὼ κατέβαλον. 
ΧΑΡ. ΚΚαὶ τούτους προστίθει. 

ς ΕΡΜ. κΚΚαὶ κηρὸν ὡς ἐπιπλάσαι. τοῦ σκαφιδίου 
τὰ ἀνεῳγότα καὶ ἥλους δὲ καὶ καλώδιον, ἀφ᾽ οὗ 

Ἁ ξ 7 2 “ 7 ἰῶν Ψ 

τὴν ὑπέραν ἐποίησας, δύο δραχμῶν ἅπαντα. 
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ΧΑΡ. Καὶ ἄξια ταῦτα ὠνήσω. 
ἴω , ’, ΄Ὰ 

ΕΡΜ. Ταῦτά ἐστιν, εἰ΄ μή τι ἄλλο ἡμᾶς 
7 4 Ὁ “ 7 δ᾽ χ ΄ι 

διέλαθεν ἐν τῷ λογισμῷ. πότε οὖν ταῦτα 
3 ’ὔ 

ἀποδώσειν φῆς ; 
“Ὁ κω [6] 3 “δ 

ΧΑΡ. Νῦν. μέν, ὦ “Ἑρμῆ, ἀδύνατον, ἢν δὲ 
ἤ ΓΝ { ᾿ ,ὔ 10 ’ [4 

λοιμὸς τις ἢ πόλεμος καταπέμψῃ ἀθρόους τινὰς, 

ἐνέσται τότε ἀποκερδᾶναι παραλογιζόμενον τὰ 
πορθμεῖα. 

ΕΡΜ. Νῦν οὖν ἐγὼ καθεδούμαι τὰ κάκιστα 
3 ,ὔ φ Ἂὰ 3 Ν 7 3 7 εὐχόμενος γενέσθαι, ὡς ἂν ἀπὸ τούτων ἀπολά- 

βοιμι; 

ΧΑΡ. Οὐκ ἔστιν ἄλλως, ὦ ᾿Ερμῆ, νῦν δὲ ὀλίγοι, μ Ύ 
ὡς ὁρᾷς, ἀφικνοῦνται ἡμῖν: εἰρήνη γάρ. 

ΕΡΙΜ. "Ἄμεινον οὕτως, εἰ καὶ ἡμῖν παρατείνουτο 

ὑπὸ σοῦ τὸ ὄφλημα. πλὴν ἀλλ᾽ οὗ μὲν παλαιοί, 
3 ’ 5 Φ 7] 3 “ 

ὦ Χάρων, οἶσθα οἷοι παρεγίγνοντο, ἀνδρεῖοι 
Φ σ 3 ΄ ἃ Υ͂ ς 
ἅπαντες, αἵματος ἀνάπλεῳ καὶ τραυματίαν οὐ 

“ Ἃ ΓΟ 

πολλοί: νῦν δὲ ἢ φαρμάκῳ τις ὑπὸ τοῦ παιδὸς 
93 Ἁ Ἃ [ ἈΝ ΄Ν Ν δ ς Ἂς “κ᾽ 

ἀποθανὼν ἢ ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἢ ὑπὸ τρυφῆς 
3 Ν Ἁ 7 Ν Ἁ 9 νοῶ 

ἐξῳδηκὼς τὴν γαστέρα καὶ τὰ σκέλη, ὠχροὶ ἅπαντες 
Ἁ 3 ἴω, 3 Ἁ Ψ 9 ς ΑἉ “ ᾿ 

καὶ ἀγεννεῖς, οὐδὲν ὅμοιοι ἐκείνοις. οἱ δὲ πλεῖστοι 

αὐτῶν διὰ χρήματα ἥκουσιν ἐπιβουλεύοντες ἀλλή- 

λοις, ὡς ἐοίκασι. 
Ἁ ’ ἴω 

ΧΑΡ. Πάνυ γὰρ περιπόθητά ἐστι ταῦτα. 

ΕΡΙΜ. Οὐκοῦν οὐδ᾽ ἐγὼ δόξαιμι ἂν ἁμαρτάνειν 
κ᾿ δὰ Ν 2 Ι͂ Ἁ Ὁ 

πικρῶς ἀπαιτῶν τὰ ὀφείλόμενα παρὰ σοῦ. 
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2. ἃ) 

ΔΙΟΙΕΝΟΥΞ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥ͂Σ. 

3 ,ὔ , λ 

ΔΊΟΤ. ἾΩ Πολύδευκες, ἐντέλλομαί σοι, ἐπειδὰν 
, Ν 3 3 τάχιστα ἀνέλθῃς, --- σὸν γάρ ἐστιν, οἶμαι, ἀνα- 

“- 3 3 ὮΝ έ νὴ ᾽ βιῶναι αὔριον ---- ἢν που ἴδῃς Μένιππον τὸν κύνα, ---- 
“ » Ν Ν δ 

εὕροις δ᾽ ἂν αὐτὸν ἐν Κορίνθῳ κατὰ τὸ Κράνειον ἢ 
ἴω , Ν 3 7 , 

5 ἐν Δυκείῳ τῶν ἐριζοντων πρὸς ἀλλήλους φιλοσοφων 
“ “ Ν “ Ἂ 

καταγελῶντα ---- εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν, ὅτι σοί, ὦ 
΄ ς 7 ἴω δ 

Μένιππε, κελεύει ὁ Διογένης, εἴ σοι ἱκανῶς τὰ 
ξ ν ἌᾺ ,ὔ Ψ 3 ὔ [δ] 

ὑπὲρ γῆς καταγεγέλασται, ἥκειν ἐνθάδε πολλῷ 
“ : 4 Ἅ : πλείω ἐπυγελασόμενον" ἐκεῖ μὲν γὰρ ἐν ἀμφιβόχῳ 

νι Υ ς , 3 Ν Ν Ἀν τσ τα Ν “ 
το σοὶ ἔτι ὁ γέλως ἣν καὶ πολυ τὸ “τὶς γὰρ ὅλως 

5 Ν Ἃ Ν ,7 39 9 ἴω ΙΝ 9 ΝΥ οἷδε τὰ μετὰ τὸν βίον ;" ἐνταῦθα δὲ οὐ παύσῃ 
7] “ ᾽ὔ 5 Ἁ “ Ν 7 βεβαίως γελῶν καθάπερ ἐγὼ νῦν, καὶ μάλιστα 
δ ς᾽» Ἃ Ι 

ἐπειδὰν ὁρᾷς τοὺς πλουσίους καὶ σατράπας καὶ 
“ 

τυράννους οὕτω ταπεινοὺς καὶ ἀσήμους, ἐκ μόνης 
[φῚ 7 , τς οἰμωγῆς διαγινωσκομένους, καὶ ὅτι μαλθακοὶ καὶ 
- 2 “4 “ “ ἴον “ 

ἀγεννεῖς εἰσι μεμνημένον. τῶν ἄνω. ταῦτα λέγε 

αὐτῷ, καὶ προσέτι, ἐμπλησάμενον τὴν πήραν ἥκειν 
Ἂ ἴω ’ 

θέρμων τε πολλῶν καὶ εἴ που εὕροι ἐν τῇ τριόδῳ 
ξ 7 “ ͵ Ἃ ὟΝ 3 “ 37 

Εκάτης δεῖπνον κείμενον ἢ φὸν ἐκ καθαρσίου ἤ τι 

2. Τοιοῦτον. 
᾿ 3 3 ἊἫ . Ὺνς “ 

ΠΟΛ. ᾿Αλλ ἀπαγγελῶ ταῦτα, ὦ Διόγενες. 
Ὡ Ἃ 5 ἡ ΄, “"- »“» " 3 ν » ὅπως δὲ εἰδῶ μάλιστα, ὁποῖός τίς ἐστι τὴν ὄψιν. 

ζ ’ 

4ΙΟΙ͂. Τέρων, φαλακρός“, τριβώνιον ἔχων πολύ- 
; 3 ᾽ὔ 3 7 ἴω 

θυρον, ἅπαντι ἀνέμῳ ἀναπεπταμένον καὶ ταῖς 
ων ἴω ςε Υ͂ ω “ 

;ς ἐπιπτυχαῖς τῶν ῥακίων ποικίλον, γελᾷ δ᾽ ἀεὶ καὶ 
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“ 

τὰ πολλὰ τοὺς ἀλαζόνας τούτους φιλοσόφους 

ἐπισκώπτει. 
“ “ 

ΠΟΛ. ῬΡάδιον εὑρεῖν ἀπὸ γε τούτων. 
νΝ ΔΊΟΙ. Βούλει καὶ πρὸς αὐτοὺς ἐκείνους ἐντεί- 

λωμαί τι τοὺς φιλοσόφους ;. 
ΠΟΛ. Δέγε: οὐ βαρὺ γὰρ οὐδὲ τοῦτο. 
ΖΔΙΟΙ͂. Τὸ μὲν ὅλον παύσασθαι αὐτοῖς παρεγγύα 

ληροῦσι καὶ περὶ τῶν ὅλων ἐρίζουσι καὶ κέρατα 
7 3 ΄ Ν , ἴω Ν Ἁ 

φύουσιν ἀλλήλοις καὶ κροκοδείλους ποιοῦσι καὶ τὰ 

τοιαῦτα ἄπορα ἐρωτᾶν διδάσκουσι τὸν νοῦν. 
ΠΟΛ. ᾿Αλλ᾽ ἐμὲ ἀμαθῆ καὶ ἀπαίδευτον εἶναι 

φήσουσι κατηγοροῦντα τῆς σοφίας αὐτῶν. 

ΖΊΟΤ. Σὺ. δὲ οἰμώζειν αὐτοῖς παρ᾽ ἐμοῦ λέγε. 
ΠΟΛ. ΚΚΑαὶ ταῦτα, ὦ Διόγενες, ἀπαγγελῶ. 
ΔΊΟΙ.. Τοῖς πλουσίοις δ᾽, ὦ φίλτατον Πολυ- 

ἴον 3 ἴω Ὁ 

δεύκιον, ἀπάγγελλε ταῦτα παρ ἡμῶν: τί, ὦ 
7 Ν Ν ,ὔ ’ δὲ “- 

μάταιοι, τὸν χρυσὸν φυλάττετε ; τί δὲ τιμωρεῖσθε 
ἑαυτοὺς λογιζόμενοι τοὺς τόκους καὶ τάλαντα ἐπὶ 

΄ θέ ὰ νι Ψ 2 Ν 3 ταλάντοις συντιθέντες, οὃς χρὴ ἕνα ὀβολὸν ἔχοντας 
3.»ϑ. 2 “ 

ἥκειν μετ΄ ὀλίγον ; 

ΠΟΛ. ΕἸἰρήσεται καὶ ταῦτα πρὸς ἐκείνους. 
4ΔΙΟΙ͂. ᾿Αλλὰ καὶ τοῖς καλοῖς τε καὶ ἰσχυροῖς 

7’ “ Ἁ “ Ν ’ [4] 
λέγε, Μεγίδλλῳ τε τῷ Κορινθίῳ καὶ ΖΔαμοξένῳ τῷ 

“Ὁ Φ 3 ςι ΣΝ 3 ξ λ ’ ἥ 3 παλαιστῇ, ὅτι παρ᾽ ἡμίν οὔτε ἡ ξανθὴ κόμη οὔτε 
τὰ χαροπὰ ἢ μέλανα ὄμματα ἢ ἐρύθημα ἐπὶ τοῦ 

προσώπου ἔτι ἔστιν ἢ νεῦρα εὔτονα ἢ ὦμοι 
7 3 λ ΄ , ΄ “ ΄ 

καρτεροί, ἀλλὰ πάντα μία Μύκονος, φασί, κρανία 

γυμνὰ τοῦ κάλλους. 

ΠΟΛ. Οὐ χαλεπὸν οὐδὲ ταῦτα εἰπεῖν πρὸς τοὺς 
καλοὺς καὶ ἰσχυρούς. 

Ιο 

15 

20 

25 

30 



:ο 

15 

20 

136 ΛΟΥΚΙΑ͂ΝΟΥ 

- 7 οὰ 7 

ΖΔΙΟΙ͂. Καὶ τοῖς πένησιν, ὦ Δάκων, --- πολλοὶ 
Ἷ 3 Ά Ἁ 93 ’ ΦἌ 7 Ά 9 ᾽ὔ 

δ᾽ εἰσὶ καὶ ἀχθόμενοι τῷ πράγματι καὶ οἰκτείροντες 
ΓΖ ᾽ 3 

τὴν ἀπορίαν ---- λέγε μήτε δακρύειν μήτε οἰμώζειν 
Ἂ ’ Ἁ 

διηγησάμενος τὴν ἐνταῦθα ἰσοτιμίαν, καὶ ὅτι 
4, δ 9 ἌᾺ ὔ 3 Ἁ 9 7 ΟῚ ιν 

ὄψονται τοὺς ἐκεῖ πλουσίους οὐδὲν ἀμείνους αὐτῶν" 

καὶ Λακεδαιμονίοις δὲ τοῖς σοῖς ταῦτα, εἰ δοκεῖ, 
3 9 [ον 9 ὔ 7 3 7 3 7 

παρ᾽ ἐμοῦ ἐπιτίμησον λέγων ἐκλελύσθαι αὐτούς. 
) ον “ ᾿ Α 

ΠΟΛ. “Μηδέν, ὦ Διόγενες, περὶ “ακεδαιμονίων 
Ἁ 7 ᾿ ’ ἃ Ν Ν 

λέγε: οὐ γὰρ ἀνέξομαί γε. ἃ δὲ πρὸς τοὺς ἄλλους 

ἔφησθα, ἀπαγγελῶ. 
᾿ κ᾿ ΔΙΟΙΙ. ᾿Εάσωμεν τούτους, ἐπεί σοι δοκεῖ" σὺ 

Ἂν " 7 3 9 »“" Α ͵ 

δὲ οἷς προεῖπον ἀπένεγκον παρ᾽ ἐμοῦ τοὺς λόγους. 

8, (0. 

ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ἙΡΜΟΥ͂ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

ΧΑΡ. ᾿Ακούσατε ὡς ἔχει ἡμῖν τὰ πράγματα. 
μικρὸν μὲν ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε, τὸ σκαφίδιον καὶ 

ὑπόσαθρόν ἐστι καὶ διαρρεῖ τὰ πολλά, καὶ ἢν 
τραπῇ ἐπὶ θάτερα, οἰχήσεται περιτραπέν, ὑμεῖς δὲ 
ἅμα τοσοῦτοι ἥκετε πολλὰ ἐπιφερόμενοι ἕκαστος. 

ἢν οὖν μετὰ τούτων ἐμβῆτε, δέδια μὴ ὕστερον 

μετανοήσητε, καὶ μάλιστα ὁπόσοι νεῖν οὐκ ἐπί- 
στασθε. 

ΕΡΜ. Πῶς οὖν ποιήσαντες εὐπλοήσομεν ; 
ΧΑΡ. Ἐγὼ ὑμῖν φράσω γυμνοὺς ἐπιβαί- 

νειν χρὴ τὰ περιττὰ ταῦτα πάντα ἐπὶ τῆς ἠόνος 
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ἤ “ Ν Ἃ Α Φ 7 

καταλιπόντας" μόλις γὰρ ἂν καὶ οὕτως δέξαιτο 
ς »“" δ θ ἊἪ Ἁ δέ ων Ἕ ΩΝ 7 Ν 

ὑμᾶς τὸ πορθμεῖον. σοὶ δέ, ὦ “Ερμῆ, μελήσει τὸ 
ἀπὸ τούτου μηδένα παραδέχεσθαι αὐτῶν, ὃς ἂν μὴ 

ψιλὸς ἢ καὶ τὰ ἔπιπλα, ὥσπερ ἔφην, ἀποβαλών. 
Ν Ν Ἁ 3 7, ξ Χ ὃ “ ϑ " 

παρὰ δὲ τὴν ἀποβάθραν ἑστὼς διαγίνωσκε αὑτους 
νΝ 3 ᾽, Ἁ 3 “ 3 7 καὶ ἀναλάμβανε γυμνοὺς ἐπιβαίνειν ἀναγκάζων. 
ΕΡΜ. ἘΕ λέγεις, καὶ οὕτω ποιήσωμεν. ---- 

Οὑτοσὶ τίς ὁ πρῶτός ἐστι; 
ΜΕΝ. Μένιππος ἔγωγε. ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἡ πήρα μοι, 

ΟΝ: : [ω Ἁ Ν ’ 3 Ἁ ΤΣ 3 7 ὦ “Ερμῆ, καὶ τὸ βάκτρον ἐς τὴν λίμνην ἀπερρίφθων " 

τὸν τρίβωνω δὲ οὐδὲ ἐκόμισα εὖ ποιῶν. 

ΕΡΜ. Ἔμβαινε, ὦ Μένιππε ἀνδρῶν ἄριστε, 
Ν Ἁ μ Ν Ν 7 3 5.1, 

καὶ τὴν προεδρίαν παρὰ τὸν κυβερνήτην ἔχε ἐφ 
4 ΤΣ ς 3 ἊΝ [2 ς Ν 3 “Ὄ 

ὑψηλοῦ, ὡς ἐπισκοπῇς ἅπαντας. ὁ καλὸς δ᾽ οὗτος 

τίς ἐστι; 

ΧΑΡ. Χαρμόλεως ὁ Μεγαρικὸς ὁ ἐπέραστος, 
“Ὁ Α ᾿ 7) “ 

οὗ τὸ φίλημα διτάλαντον ἦν. 

ΕΡΙΜ.- ᾿Απόδυθι τουγαροῦν τὸ κάλλος καὶ τὰ 
᾿ “ Ἁ Ἁ ᾽ Ἁ [α. χείλη αὐτοῖς φιλήμασι καὶ τὴν κόμην τὴν βαθεῖαν 

Ἁ 9..." ων “ 9. 9 Ν Ν 7 Ὁ. καὶ τὸ ἐπὶ τῶν παρειῶν ἐρύθημα καὶ τὸ δέρμα ὅλον. 
5 ἴω 3 35. 35... ἡ 3 ς Ὰ Α 
ἔχει καλῶς, εὔζωνος εἶ, ἐπίβαινε ἤδη. ὁ δὲ τὴν 

5 ͵ [4 Ν Ν Ν ’ ς νΝ “ 

πορφυρίδα οὑτοσὶ καὶ τὸ διάδημα, ὁ βλοσυρὸς, τίς 

ὧν τυγχάνεις ; 

ΛΔΛΑΜΠ. Δάμπιχος Γελῴων τύραννος. 
ἘΡΜ.-. Τί οὖν, ὦ Δάμπιχε, τοσαῦτα ἔχων 

πάρει; 

ΔΑΜΠ. Τί οὖν ; ἐχρῆν, ὦ “Ἑρμῆ, γυμνὸν ἥκειν 

τύραννον ἄνδρα ; 
ΕΡΙΜ. Τύραννον μὲν οὐδαμῶς, νεκρὸν δὲ μάλα: 

[4 9 [4 ἊᾺ 

ὥστε ἀπόθου ταῦτα. 
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ΔΑΜΠ. Ἰδού σοι ὁ πλοῦτος ἀπέρριπται. 

ΕΡΜ. Καὶ τὸν τῦφον ἀπόρριψον, ὦ Λάμπιχε, 
καὶ τὴν ὑπεροψίαν: βαρήσει γὰρ τὸ πορθμεῖον 
συνεμπεσόντα. : 

,Ο ΠΑΜΠ. Οὐκοῦν ἀλλὰ τὸ διάδημα ἔασόν με 
3 Ν Ἁ 2 7ὔ] ἔχειν καὶ τὴν ἐφεστρίδα. 

ΕΡΜ. Οὐδαμώς, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἄφες. 

ΛΔΛΑΜΠ. Εἶεν. τί ἔτι; πάντα γὰρ ἀφῆκα, ὡς 
δ» Ἔ ᾿ 

ΡΟΣ: 
ΕΡΜ. ΚΚαὶ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἄνοιαν καὶ τὴν 

ῳ Ν Ἁ 9 7 Α ἴω 3 

ὕβριν καὶ τὴν ὀργήν, καὶ ταῦτα ἄφες. 

ΛΑΜΠ. ᾿Ιδού σοι ψιλός εἶμι. 

ΕΡΜ. Ἔμβαινε ἤδη. σὺ δὲ ὁ παχύς, ὁ πολύ- 

σαρκος τίς εἶ; 
4ΔΑΜ. δαμασίας ὁ ἀθλητής. 

ΕΡΜ. Ναί, ἔοικας" οἶδα γάρ σε πολλάκις ἐν 
ταῖς παλαίστραις ἰδών. 
ΔΑΜ. Ναί, ὦ Ἑρμῆ: ἀλλὰ παράδεξαί με 

γυμνὸν ὄντα. 
ΕΡΜ. Οὐ γυμνόν, ὦ βέλτιστε, τοσαύτας σάρκας 

4 Ψ 3 ͵ 3 ’, 3 Ν περιβεβλημένον: ὥστε ἀπόδυθι αὐτάς, ἐπεὶ κατα- 
δύσεις τὸ σκάφος τὸν ἕτερον πόδα ὑπερθεὶς μόνον' 
3 ἃ Ἁ ᾿Ὶ , ᾽ 3 ᾽ Α 

ἀλλὰ καὶ τοὺς στεφάνους τούτους ἀπόρριψον καὶ 

τὰ κηρύγματα. 
ΔΑΜ. ᾿Ἰ1δού σοι γυμνός, ὡς ὁρᾷς, ἀληθῶς εἶμι 

καὶ ἰσοστάσιος τοῖς ἄλλοις νεκροῖς. 

ΕΡΙΜ. Οὕτως ἄμεινον ἀβαρῆ εἶναι: ὥστε 
5», νΝ Ἁ Ν Ν “ 9 , Ὁ ἔμβαινε. καὶ σὺ δὲ τὸν “πλοῦτον ἀποθέμενος, ὦ 
Κράτων, καὶ τὴν μαλακίαν δὲ προσέτι καὶ τὴν 

Ἁ χ Ἁ 3 ΄ 7 Ἁ Ἁ »" 

τρυφὴν μηδὲ τὰ ἐντάφια κόμιζε μηδὲ τὰ τῶν 
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3 ᾽ὔ ’ δὲ Ν ’ Ἁ προγυνων ἀξιώματα, κατάλιπε δὲ καὶ γένος καὶ 
’ Ν " ,ὔ ς ΄ 3 ΄ Ν Χ δόξαν καὶ εἴ ποτέ σε ἡ πόλις ἀνεκήρυξε καὶ τὰς 
ἰφὴ 9 ᾽ 3 7 δέ Ψ 7 ’ τῶν ἀνδριάντων ἐπιγραφάς, μηδέ, ὅτι μέγαν. τάφον 

7 Ὰ ἐπί σοι ἔχωσαν, λέγε: βαρύνει γὰρ καὶ ταῦτα 
“ μνημονευόμενα. 

» ΦΧ ;ὔ 3 ,ὔ ὉΞ , Ν ΚΡΑΤ. Οὐχ ἑκὼν μέν, ἀπορρίψω δὲ" τί γὰρ 
δ᾿ ἂν καὶ πάθοιμι ; 

οι Ἃ 
ΕΡΙΜ. ΒΒααβαῖ. σὺ δὲ ὁ ἔνοπλος τί βούλει; ἢ 

, Ἁ ἊἪ 

τί τὸ τρόπαιον τοῦτο φέρεις ; 
Ω [οὶ Ἁ 

ΣΤΡΑΤΗΤΟΣ. “Οτι ἐνίκησα, ὦ “Ἑρμῆ, καὶ 

ἠρίστευσα καὶ ἡ πόλις ἐτίμησέ με. 
3 ς Ἁ “ Ν ΄ ὡ 3 Ω ΕΡΜ. Αφες ὑπὲρ γῆς. τὸ τρόπαιον" ἐν ἄδου 

Χ 2. » Χ 50. Χ Ψ ὃ ΄ ε Ν δὲ γὰρ εἰρήνη καὶ οὐδὲν ὅπλων δεήσει. ὁ σεμνὸς δὲ 
ο “ ς οὗτος ἀπό γε τοῦ σχήματος καὶ βρενθυόμενος, ὁ 
Ν 3 “ 3 7 ς,»" Χ “ 7 4 2 τὰς ὀφρῦς ἐπηρκώς, ὁ ἐπὶ τῶν φροντίδων τίς ἐστιν, 

ς Ν ᾿Ὶ ’ 7 

ὁ τὸν βαθὺν πώγωνα καθειμένος ; 
ΜΕΝ. Φιλόσοφός τις, ὦ “Ερμῆ, μᾶλλον δὲ 

γόης καὶ τερατείας μεστός: ὥστε ἀπόδυσον καὶ 
ὕτον" ὄ ἃρ πολλὰ καὶ γελοῖα ὑπὸ τῷ ἱματί τοῦτον: ὄψει γὰρ αἱ γελοῖα ὑπὸ τῷ ἱματίῳ 

σκεπόμενα. 
’ ΡΥ 3 

ΕΡΙΜ. ᾿Απόθου σὺ τὸ σχῆμα πρῶτον, εἶτα καὶ 
Ν ,7] “ ἴω Ὡ Ν Ἁ 3 7] ταυτὶ πάντα. ὦ Ζεῦ, ὅσην μὲν τὴν ἀλαζονείαν 

“ “ λ 3 7 νι Ψ Ν 7 
κομίζει, ὅσην δὲ ἀμαθίαν καὶ ἔριν καὶ κενοδοξίαν 

καὶ ἐρωτήσεις ἀπόρους καὶ λόγους ἀκανθώδεις καὶ 
ἐννοίας πολυπλόκους, ἀλλὰ καὶ ματαιοπονίαν 

μάλα πολλὴν καὶ λῆρον οὐκ ὀλίγον καὶ ὕθλους 
Ἁ Ν τ καὶ μικρολογίαν, νὴ Δία καὶ χρυσίον γε τουτὶ 

Ἁ 6 ᾽ Ν Ἁ 5 ᾽ὔ Ἁ 3 ΔΙ Ἁ 

καὶ ἡδυπάθειαν δὲ καὶ ἀναισχυντίαν καὶ ὀργὴν καὶ 
Ι 

τρυφὴν καὶ μαλακίαν" οὐ λέληθε γάρ με, εἰ καὶ 
΄ ᾽ὔ 3 7 Ἁ ἃ [οὶ ν 3 ᾽ὔ μάλα περικρύπτεις αὐτά. καὶ τὸ ψεῦδος δὲ ἀπόθου 
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Α Ν Ἂ Ν Ἁ » 3 , 3 Ἂ καὶ τὸν τῦφον καὶ τὸ οἴεσθαι ἀμείνων εἶναι τῶν 
3 ς 39 ἴω “ 3 3 ,ὔ ’ ἄλλων: ὡς εἴ γε ταῦτα πάντα ἔχων ἐμβαίης, ποία 
πεντηκόντορος δέξαιτο ἄν σε; 

ΦΙΛΔ. ᾿Αποτίθεμαι τοίνυν αὐτά, ἐπείπερ οὕτω 

5 κελεύεις. 
ΜΕΝ. ᾿Αλλὰ καὶ τὸν πώγωνα τοῦτον ἀποθέσθω, 

Ἃς 7ὔ 2 Ν ΄ ς ς- 7 

ὦ “Ερμῆ, βαρύν τε ὄντα καὶ λάσιον, ὡς ορᾷς" πέντε 
μναῖ τριχῶν εἰσι τοὐλάχιστον. 

ΕΡΜ. Εὖ λέγεις" ἀπόθου καὶ τοῦτον. 
ο ΦΙΛΔ. ΚΚαὶ τίς ὁ ἀποκείρων ἔσται ; 

ΕΡΙΜ. Μένιππος οὑτοσὶ λαβὼν πέλεκυν τῶν 
Ὰ 3 ΣΝ 3 ΝΌ 59 7 

ναυπηγικῶν ἀποκόψει αὐτὸν ἐπικόπῳ τῇ ἀποβάθρᾳ 

χρησάμενος. 

ΜΕΝ. Οὔκ, ὦ “Ἑρμῆ, ἀλλὰ πρίονά μοι ἀνάδος - 

τ5 γελοιότερον γὰρ τοῦτο. 

ΕΡΜ. ὋὋ πέλεκυς ἱκανός. ---- εὖ γε. ἀνθρωπι- 
νώτερος νῦν ἀναπέφηνας ἀποθέμενος σαυτοῦ τὴν 

κινάβραν. 

ΜΕΝ. Βούλει μικρὸν ἀφέλωμαι καὶ τῶν 
29 ὀφρύων ; 

ΕΡΜ. Μάλιστα: ὑπὲρ τὸ μέτωπον γὰρ καὶ 
᾽’ὔ Σ΄ Ἢ ϑ 39 “.1}92)εον 3 , ἰς ’ ταύτας ἐπῆρκεν, οὐκ οἶδα ἐφ᾽ ὅτῳ ἀνατείνων ἑαυτόν. 

τί τοῦτο; καὶ δακρύεις, ὦ κάθαρμα, καὶ πρὸς 

θάνατον ἀποδειλιᾷς ; ἔμβηθι δ᾽ οὗν. 
ΜΕΝ. Εν ἔτι τὸ βαρύτατον ὑπὸ μάλης ἔχει. 

. ΗΕΡΜ.΄. Τί, ὦ Μένιππε; 

ΜΕΝ. Κολακείαν, ὦ “Ἑρμῆ, πολλὰ χρησιμεύ- 

σασαν αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ. 
ΦΙΔ. Οὐκοῦν καὶ σύ, ὦ Μένιππε, ἀπόθου τὴν 

3 Ἁ Ἁ Ἁ 3 Ἁ νΝ 8. ἐλευθερίαν καὶ παρρησίαν καὶ τὸ ἄλυπον καὶ τὸ 
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ἊὉ Ν Ν [4 ; οὶ “Ὁ 9 

γενναῖον καὶ τὸν γέλωτα" μόνος γοῦν τῶν ἄλλων 

γελᾷς. 

ΕΡΙΜΜ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ καὶ ἔχε ταῦτα, κοῦφα 
γὰρ καὶ πάνυ εὔφορα ὄντα καὶ πρὸς τὸν κατάπλουν 

[4 »» 

χρήσιμα. καὶ ὁ ῥήτωρ δὲ σὺ ἀπόθου τῶν ῥημάτων 
τὴν τοσαύτην ἀπεραντολογίαν καὶ ἀντιθέσεις καὶ 

παρισώσεις καὶ περιόδους καὶ βαρβαρισμοὺς καὶ τὰ 
ἄλλα βάρη τῶν λόγων. 

ΡΗ͂Τ. ἫΝ ἰδού, ἀποτίθεμαι. 
Φ δ 

ΕΡΜ. Εὖὗ ἔχει: ὥστε λύε τὰ ἀπόγεια, τὴν 
9 7ὔ ϑ 7 Ν ϑ ᾽ 9 4 ἀποβάθραν ἀνελώμεθα, τὸ ἀγκύριον ἀνεσπάσθω, 

᾽ ν 6 ’ "θ ΩΣ θ ἴω Ἁ ὃ 7 Η 

πέτασον τὸ ἱστίον, εὔθυνε, ὦ πορθμεῦ, τὸ πηδάλιον 

εὐπλοῶμεν. τί οἰμώξετε, ὦ μάταιοι, καὶ μάλιστα 

᾿ λό ὺ ὁ ἀρτίέω ὃ γγωνα δεὸ ὁ φιλόσοφος σ ρτίως τὸν πώγωνα δεδῃω- 

μένος ; 
Ω Ω [4 . 3 7 4 Ἁ 

ΦΙΔΆ. “Ὅτι, ὦ “Ερμῆ, ἀθάνατον ᾧμην τὴν 
ψυχὴν ὑπάρχειν. 

, Ὁ Ν » ’ 
ΜΕΝ. Ψεύδεται"" ἄλλα γὰρ ἔοικε λυπεῖν αὐτόν. 

ΕΡΙΜ. Τὰ ποῖα; 
7 »Ὃ" ΓΟ 

ΜΕΝ. ὙὍὙΟτι μηκέτι δειπνήσει πολυτελῆ δεῖπνα 

δὲ νύ ἐξιὼν ἅ λανθά 5 ἐματί μηδὲ νύκτωρ ἐξιὼν ἅπαντας λανθάνων τῷ ἱματίῳ 
’ 

τὴν κεφαλὴν κατείλήσας περίεισιν ἐν κύκλῳ τὰ 

χαμαυτυπεῖα, καὶ ἕωθεν ἐξαπατῶν τοὺς νέους 
ΡῚ Α Ἂ ᾽ὔ 3 7 7 ΄σ' -“ὉἪἬ 

ἐπὶ τῇ σοφίᾳ ἀργύριον λήψεται: ταῦτα λυπεῖ 

αὐτόν. 
ὰ δ εν 7 

ΦΙΛ. Σὺ γὰρ, ὦ Μένιππε, οὐκ ἄχθῃ ἀπο- 
θανών ; 

ΜΕΝ, Πῶς, ὃς ἔσπευσα ἐπὶ τὸν θάνατον 
7 

καλέσαντος μηδενός ; ἀλλὰ μεταξὺ λόγων οὐ κραυγή 
“ Ἁ “ὋἊ 

τίς ἀκούεται ὥσπερ τινῶν ἀπὸ γῆς βοώντων ; 

Ιο 
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7 ἌἍ ’ 9 9 395. Ὁ ’ 7 

 ΕΡ.Μ. Ναί, ὦ ἵΜένιππε, οὐκ ἀφ᾽ ἑνὸς γε χωρίου, 
9 3 Ε Ν 3 ᾿ 3 7 θό δ 

ἀλλ᾽ οὐ μὲν ἐς τὴν ἐκκλησίαν συνελθοντες ἄσμενοι 
ἴω , 5» Ν “ Υέ ΄ Χ ε 

γελῶσι πάντες ἐπὶ τῷ Δαμπίχου θανάτῳ καὶ ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ συνέχεται πρὸς τῶν γυναικῶν καὶ τὰ 

ε 7 »" Ν ζω 

παιδία νεογνὰ ὄντα ὁμοίως κἀκεῖνα ὑπὸ τῶν παίδων 
“ “ 

βάλλεται ἀφθόνοις τοῖς λίθοις" ἄλλοι δὲ Ζιόφαν- 
τον τὸν ῥήτορα ἐπαινοῦσιν ἐν Σικυῶνι ἐπιταφίους 

, ᾿ ΄, , λόγους διεξιόντα ἐπὶ Κράτωνι τούτῳ. καὶ νὴ Δία 
, 7 ’ ’ὔ “Ὁ 

γε ἡ Ζαμασίου μήτηρ κωκύουσα ἐξάρχει τοῦ 
Υ ᾿ Ν ν Ἂ ͵ κὰ θρήνου σὺν γυναιξὶν ἐπὶ τῷ Ζίαμασίᾳ: σὲ δέ, ὦ 

4 3 “ 

Μένιππε, οὐδεὶς δακρύει, καθ᾽ ἡσυχίαν δὲ κεῖσαι 
7 

μόνος. 
3 [αὶ 9 3 3 4 Ἂ “Ὁ 3 

ΜΕΝ. Οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἀκούση τῶν κυνῶν μετ 
3 7 3 7 5 39 93 3 Χ Ν “ ὀλίγον ὠρυομένων οἴκτιστον ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ τῶν 

7] Ὁ Ὁ ἰς ἤ 

κοράκων τυπτομένων τοῖς πτεροῖς, ὁπόταν συνελ- 
θόντες θάπτωσί με. 

ΕΡΜ. Τεννάδας εἶ, ὦ Μένυππε. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
, “ ζω Ν Ν 

καταπεπλεύκαμεν [ἡμεῖς], ὑμεῖς μὲν ἄπιτε πρὸς τὸ 
4 3 “Ὁ Η “ 

δικαστήριον εὐθεῖαν ἐκείνην προϊόντες, ἐγὼ δὲ καὶ 
ς λ “ 7 

ὁ πορθμεὺς ἄλλους μετελευσόμεθα. 
» Ἂν 5, ᾿ .Λ ΜΕΝ. Εὐπλοεῖτε, ὦ “Ἑρμῆ: προΐωμεν δὲ καὶ 

[ς - ,ὔ 3, 5 Ἁ ᾽ ᾽7ὔ “.}. 

ἡμεῖς. τί οὖν ἔτι καὶ μέλλετε ; πάντως δικασθῆναι 
“, ᾿ ν 7) 3 7 δεήσει, καὶ τὰς καταδίκας φασὶν εἶναι βαρείας, 

Α Ν Ν ἴο, 7] αν Ε 
τροχοὺς καὶ λίθους καὶ γῦπας" δειχθήσεται δὲ ὁ 
ε ᾽ Ι 3 Ἂ 
ἑκάστου βίος ἀκριβῶς. 

16 
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ΧΑΡ. ᾿Απόδος, ὦ κατάρατε, τὰ πορθμεῖα. 
ΜΕΝ. ΒΒόα, εἰ τοῦτό σοι, ὦ Χάρων, ἥδιον. 

ΧΑΡ. ᾿Απόδος, φημί, ἀνθ᾽ ὧν σε διεπορθμεύ- 
σαμεν. 

ΜΕΝ. Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος. 
ΧΑΡ. "Ἔστι δέ τις ὀβολὸν μὴ ἔχων ; 

ΜΕΝ. Εἰ. μὲν καὶ ἄλλος τις οὐκ οἶδα, ἐγὼ 

δ᾽ οὐκ ἔχω. 

ΧΑΡ. Καὶ μὴν ἄγξω σε νὴ τὸν Πλούτωνα, ὦ 

μιαρέ, ἢν μὴ ἀποδῷς. 

ΜΕΝ. Κἀγὼ τῷ ξύλῳ σου πατάξας 
τὸ κρανίον. 

διαλύσω 

5 

Ιο 

ΧΑΡ. [Μάτην οὖν ἔσῃ πεπλευκὼς τοσοῦτον . 
“τλοῦν. 

ΜΕΝ. Ὃ “Ἑρμῆς ὑπὲρ ἐμοῦ [σοι] ἀποδότω, 
ἃ 7 ’ὔ 

ὃς με παρέδωκέ σοι. 

ΕΡΜ. Νὴ 4 ὠνάμην γε, εἰ μέλλω καὶ 

ὑπερεκτίνειν τῶν νεκρῶν. 
ΧΑΡ. Οὐκ ἀποστήσομαί σου. 

ΜΕΝ. Τούτου γε ἕνεκα καὶ νεωλκήσας τὸ 

πορθμεῖον παράμενε: πλὴν ἀλλ᾽ ὅ γε μὴ ἔχω, 

πῶς ἂν λάβοις ; 

ΧΑΡ. Σὺ δ᾽ οὐκ ἤδεις ὡς κομίζεσθαι δέον ; 
ΜΕΝ. ἜἬΙιδειν μέν, οὐκ εἶχον δέ. 

ἐχρῆν διὰ τοῦτο μὴ ἀποθανεῖν ; 

τί οὗν ; 
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ΧΑΡ. [Μόνος οὖν αὐχήσεις προῖκα πεπλευ- 
κέναι ; 

ΜΕΝ. Οὐ προῖκα, ὦ βέλτιστε: καὶ γὰρ 

ἤντλησα καὶ τῆς κώπης συνεπελαβόμην καὶ οὐκ 

ἔκλαον μόνος τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν. 

ΧΑΡ. Οὐδὲν ταῦτα πρὸς πορθμέα" τὸν ὀβολὸν 
ἀποδοῦναί σε δεῖ" οὐ θέμις ἄλλως γενέσθαι. 
ΜΕΝ. Οὐκοῦν ἄπαγέ με αὖθις ἐς τὸν βίον. 

ΧΑΡ. δΧάριεν λέγεις, ἵνα καὶ πληγὰς ἐπὶ τούτῳ 
παρὰ τοῦ Αἰακοῦ προσλάβω. 
ΜΕΝ. Μὴ ἐνόχλει οὖν. 

ΧΑΡ. δεῖξον τί ἐν τῇ πήρᾳ ἔχεις. 

ΜΕΝ. Θέρμους, εἰ θέλεις, καὶ τῆς ᾿Εκάτης τὸ 

δεῖπνον. 
ΧΑΡ. Πόθεν τοῦτον ἡμῖν, ὦ ᾿Ερμῆ, τὸν κύνα 

ἤγαγες ; οἷα δὲ καὶ ἐλάλει παρὰ τὸν πλοῦν τῶν 
ἐπιβατῶν ἁπάντων καταγελῶν καὶ ἐπισκώπτων 
καὶ μόνος ἄδων οἰμωζόντων ἐκείνων. 

ΕΡΙΜ. ᾿Αγνοεῖς, ὦ Χάρων, ὅντινα ἄνδρα διεπόρ- 
θμευσας ; ἐλεύθερον ἀκριβῶς, κοὐδενὸς αὐτῷ μέλει. 

οὗτός ἐστιν ὁ Μένιππος. 
ΧΑΡ. Καὶ μὴν ἄν σε λάβω ποτέ --- 

ΜΕΝ. "Ὧν λάβῃς, ὦ βέλτιστε" δὶς δέ οὐκ ἂν 
λάβοις. 
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ΜΕΝ. Πρὸς τοῦ Πλούτωνος, ὦ ἍΠΗΝ; περιή- 
γησαί μοι τὰ ἐν ἅδου πάντα. 

ΑΙΑΚ. Οὐ ΓΝ ὦ ΜΜένιππε, ΓΕΡΤΝ ὅσα 
μέντοι κεφαλαιώδη, μάνθανε: οὑτοσὶ μὲν ὅτι 
Κέρβερός ἐστιν οἶσθα, καὶ τὸν πορθμέα τοῦτον, ὅς 
σε διεπέρασε, καὶ τὴν λίμνην καὶ τὸν Πυριφλεγέ- 
θοντα ἤδη ἑώρακας ἐσιών. 

ΜΕΝ. Οἶδα ταῦτα καὶ σέ, ὅτι πυλωρεῖς, καὶ 

τὸν βασιλέα εἶδον καὶ τὰς ᾿Ερινῦς" τοὺς δὲ 
ἀνθρώπους μοι τοὺς πάλαι δεῖξον καὶ μάλιστα 

τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν. 
ΑΙΑΚ. Οὗτος μὲν ᾽Αγαμέμνων, οὗτος δὲ ᾿Αχιλ- 

λεύς, οὗτος δὲ ᾿Ιδομενεὺξ πλησίον, οὗτος δὲ 

᾿Οδυσσεύς, εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης καὶ οἱ ἄριστοι 

τῶν Ελλήνων. 

ΜΕΝ. Βαβαῖ, ὦ Ὅμηρε, οἷά σοι τῶν ῥαψῳδιών 

τὰ κεφάλαια χαμαὶ ἔρριπται ἄγνωστα καὶ ἄμορφα, 
κόνις πάντα καὶ λῆρος πολύς, ἀμενηνὰ ὡς ἀληθῶς 
κάρηνα. οὗτος δέ, ὦ Αἰακέ, τίς ἐστι; 

ΑΙΑΚ. Κῦρός ἐστιν.’ οὗτος δὲ Κροῖσος, ὁ 

δ᾽ ὑπὲρ αὐτὸν Σαρδανάπαλλος, ὁ δ᾽ ὑπὲρ τούτους 
Μίδας, ἐκεῖνος δὲ Ἐέρξης. 
ΜΕΝ. Εἶτα σέ, ὦ κάθαρμα, ἡ ᾿Ελλὰς ἔφριττε 

ζευγνύντα μὲν τὸν ᾿Εἰλλήσποντον, διὰ δὲ τῶν ὀρῶν 
“ Φ φ μι 

πλεῖν ἐπιθυμοῦντα ; οἷος δὲ καὶ ὁ Κροῖσός ἐστι. 
1 
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τὸν Σαρδανάπαλλον δέ, ὦ Δίακε,. πατάξαι μοι 

κατὰ κόρρης ἐπίτρεψον. 

ΑΙΑΚ. Μηδαμῶς" διαθρύπτεις γὰρ αὐτοῦ τὸ 
κρανίον γυναικεῖον ὄν. 

ΜΕΝ. Οὐκοῦν ἀλλὰ προσπτύσομαϊ γε πάντως 
ἀνδρογύνῳ γε ὄντι. 
ΑΙΑΚ. Βούλει σοὶ ἐπιδείξω καὶ τοὺς σοφοὺς ; 

ΜΕΝ. Νὴ 4ία γε. 

ΑἸἹΑΚ. [Πρῶτος οὗτός σοι ὁ Πυθαγόρας ἐστί. 

ΜΕΝ. Χαῖρε, ὦ Εὔφορβε ἢ "Ἄπολλον ἢ ὅ τι 

ἂν ἐθέλῃς. 

ΠΥΘ. Νὴ Δία καὶ σύ γε, ὦ ἹΜένιππε. 
ΜΕΝ. Οὐκέτι χρυσοῦς ὁ μηρός ἐστί σοι; 
ΠΥΘ. Οὐ γάρ' ἀλλὰ φέρε ἴδω εἴ τί σοι 

ἐδώδιμον ἡ πήρα ἔχει. 

ΜΕΝ. Κυάμους, ὦγαθέ" ὥστε οὐ τοῦτό σοι 
ἐδώδιμον. 

ΠΥΘ. δὸς μόνον" ἄλλα παρὰ νεκροῖς δόγματα" 
ἔμωθον γάρ, ὡς οὐδὲν ἴσον κύαμοι καὶ κεφαλαὶ 
τοκήων ἐνθάδε. 

ΑΙΑΚ. Οὗτος δὲ Σόλων ὁ ᾿Εξηκεστίδου καὶ 

Θαλῆς ἐκεῖνος καὶ παρ᾽ αὐτοὺς Πιττακὸς καὶ οἱ 
ἄλλοι: ἑπτὰ δὲ πάντες εἰσὶν ὡς ὁρᾷς. 
ΜΕΝ. ᾿άλυποι, ὦ Αϊακέ, οὗτοι μόνοι καὶ φαιδροὶ 

τῶν ἄλλων. ὁ δὲ σποδοῦ πλέως ὥσπερ ἐγκρυφίας 
ἄρτος, ὁ τὰς φλυκταίνας ἐξηνθηκώς, τίς ἐστιν ; 

ΑἸΙΑΚ. ᾿Ἐμπεδοκλῆς, ὦ ἹΜένιππε, ἡμίεφθος ἀπὸ 
τῆς Αὔτνης παρών. 

ΜΕΝ. ὯὮ χαλκόπου βέλτιστε, τέ παθὼν 
σαυτὸν ἐς τοὺς κρατῆρας ἐνέβαλες ;᾿ 
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ΕΜΠ. Μελαγχολία τις, ὦ Μένιππε. 

ΜΕΝ. Οὐ μὰ Δῦ, ἀλλὰ κενοδοξία καὶ τῦφος 
Ἁ Ἁ ͵ [οὶ ὔ 9 , 

καὶ πολλὴ κόρυζα, ταῦτά σε ἀπηνθράκωσεν 
2 “ "Ὁ 3 9 ’ὔ 2 Ἁ 3 3 

αὑταῖς κρηπίσιν οὐκ ἀνάξιον ὄντα. πλὴν ἀλλ 
3 4 Ἁ ’ Υ̓͂ 3 4 Ἁ οὐδέν σε τὸ σόφισμα ὥὦνησεν: ἐφωράθης γὰρ 

7 ς 7 7 3 7 ἴον 43 τεθνεώς. ὁ Σωκράτης δέ, ὦ ΔΑἰακέ, ποῦ ποτε ἄρα 

ἐστίν ; 

᾿Α14Κ. Μετὰ Νέστορος καὶ Παλαμήδους ἐκεῖνος 
ληρεῖ τὰ πολλά. 

ΜΕΝ. “Ὅμως ἐβουλόμην ἰδεῖν αὐτόν, εἴ που 
3 ᾽7ὔ 3 ’ὔ ἐνθάδε ἐστίν. 
ΑΙΑΚ. Ὁρᾷς τὸν φαλακρόν ; 
ΜΕΝ. “ἅπαντες φαλακροί εἰσιν" ὥστε πάντων 

ἂν εἴη τοῦτο τὸ γνώρισμα. 

ΑἹἸΑΚ. Τὸν σιμὸν λέγω. 

- 

ΜΕΝ. ΚΚαὶ τοῦτο ὅμοιον: σιμοὶ γὰρ ἅπαντες. 
ΣΩΚ. ᾿Εμὲ ζητεῖς, ὦ Μένιππε; 

ΜΕΝ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩΚ. Τί τὰ ἐν ᾿Αθήναις ; 

ΜΕΝ. Πολλοὶ τῶν νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι, 
καὶ τά γε σχήματα αὐτὰ καὶ τὰ βαδίσματα εἰ 
θεάσαιτό τις, ἄκροι φιλόσοφοι. 
ΣΩΚ. [Μάλα πολλοὺς ἑώρακα. 

ΜΕΝ. ᾿Αλλὰ ἑώρακας, οἶμαι, οἷος ἧκε παρὰ σοὶ 
᾿Αρίστιππος καὶ Πλάτων αὐτός, ὃ μὲν ἀποπνέων 

μύρου, ὁ δὲ τοὺς ἐν Σικελίᾳ τυράννους θεραπεύειν 
ἐκμαθών. 

ΣΩΚ. Περὶ ἐμοῦ δὲ τί φρονοῦσιν ; 

ΜΕΝ. ΕΕὐδαίμων, ὦ Σώκρατες, ἄνθρωπος εἶ 
τά γε τοιαῦτα' πάντες γοῦν σε θαυμάσιον οἴονται 
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ἄνδρα γεγενῆσθαι καὶ πάντα ἐγνωκέναι καὶ ταῦτα ---- 
δεῖ γάρ, οἶμαι, τἀληθῆ λέγειν ---- οὐδὲν εἰδότα. 
ΣΩΚ. Καὶ αὐτὸς ἔφασκον ταῦτα πρὸς αὐτούς, 

οἱ δὲ εἰρωνείαν ᾧοντο τὸ πρᾶγμα εἶναι. 

ΜΕΝ. Τίνες δέ εἰσιν οὗτοι οἱ περὶ σέ; 
ΣΩΚ. Χαρμίδης, ὦ Μένυιππε, καὶ Φαῖδρος καὶ 

ὁ τοῦ Κλεινίου. 
ΜΕΝ. Εὖ γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι κἀνταῦθα μέτει 

τὴν σαυτοῦ τέχνην καὶ οὐκ ὀλιγωρεῖς τῶν καλῶν. 
ΣΩΚ. Τί γὰρ ἂν ἄλλο ἥδιον πράττοιμι ; ἄλλὰ 

πλησίον ἡμῶν κατάκεισο, εἰ δοκεῖ. 

ΜΕΝ. Μὰὰὼ δ, ἐπεὶ παρὰ τὸν Κροῖσον καὶ τὸν 
Σαρδανάπαλλον ἄπειμι πλησίον οἰκήσων αὐτῶν" 
ἔοικα γοῦν οὐκ ὀλίγα γελάσεσθαι οἰμωζόντων 

ἀκούων. 
ΑΙΑΚ. Κἀγὼ ἤδη ἄπειμι, μὴ καί τις ἡμᾶς 

νεκρῶν λάθῃ διαφυγών. τὰ λοιπὰ δ᾽ ἐσαῦθις ὄψει, 
ὦ Μένιππε. 
ΜΕΝ. "ΑἋπιθι' καὶ ταυτὶ γὰρ ἱκανά, ὦ «Αἰακέ. 

6. 2) 

ΠΛΟΎΤΩΝ Ἡ ΚΑΤΑ ΜΕΝΙΠΠΟΥ͂. 

ΚΡΟΙ͂Σ. Οὐ φέρομεν, ὦ Πλούτων, ἸΜένυππον 
τουτονὶ τὸν κύνα παροικοῦντα" ὥστε ἢ ἐκεῖνόν ποι 
κατάστησον ἢ ἡμεῖς μετοικήσομεν ἐς ἕτερον τόπον. 

ΠΛΟΥ͂Τ. Τι δ᾽ ὑμᾶς δεινὸν ἐργάζεται ὁμόνεκρος 
5» 

ων ; 
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ΚΡΟΙΣ. ᾿Επειδὰν ἡμεῖς οἰμώξωμεν καὶ στένωμεν 
ἐκείνων μεμνημένοι τῶν ἄνω, Μίδας μὲν οὑτοσὶ 
τοῦ χρυσίου, Σαρδανάπαλλος δὲ τῆς πολλῆς 
τρυφῆς, ἐγὼ δὲ Κροῖσος τῶν θησαυρῶν, ἐπυγελᾷ 
καὶ ἐξονειδίζει ἀνδράποδα καὶ καθάρματα ἡμᾶς 

ἀποκαλῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ ᾷδων ἐπιταράττει ἡμῶν 
τὰς οἰμωγάς, καὶ ὅλως λυπηρός ἐστι. 
ΠΛΟΥ͂Τ. Τί ταῦτά φασιν, ὦ Μένιππε ; 

ΜΕΝ. ᾿Αληθῆ, ὦ Πλούτων" μισῶ γὰρ αὐτοὺς 

ἀγεννεῖς καὶ ὀλέθρους ὄντας, οἷς οὐκ ἀπέχρησε βιώ- 
ναι κακῶς, ἀλλὰ καὶ ἀποθανόντες ἔτι μέμνηνται καὶ 
περιέχονται τῶν ἄνω" χαίρω τουγαροῦν ἀνιῶν αὐτούς. 

ΠΛΟΥ͂Τ. ᾿Αλλ οὐ χρή" λυποῦνται γὰρ οὐ 
μικρῶν στερόμενοι. 

ΜΕΝ. Καὶ σὺ μωραίνεις, ὦ Πλούτων, ὁμόψηφος 
ἂὧν τοῖς τούτων στεναγμοῖς ; 

ΠΛΟΥ͂Τ. Οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐθέλοιμι 
στασιάζειν ὑμᾶς. 

ΜΕΝ. ΚΚαὶ μήν, ὦ κάκιστοι Δυδῶν καὶ Φρυγῶν 
καὶ ᾿Ασσυρίων, οὕτω γινώσκετε ὡς οὐδὲ παυσομένου 

μου" ἔνθα γὰρ ἂν ἴἤητε, ἀκολουθήσω ἀνιῶν καὶ 

κατάδων καὶ καταγελῶν. 

ΚΡΟΙ͂Σ. Ταῦτα οὐχ ὕβρις ; 
ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα ὕβρις ἣν, ἃ ὑμεῖς 

ἐποιεῖτε, προσκυνεῖσθαι ἀξιοῦντες καὶ ἐλευθέροις 

ἀνδράσιν ἐντρυφῶντες καὶ τοῦ θανάτου τὸ παράπαν 
οὐ μνημονεύοντες" τουγαροῦν οἰμώξεσθε πάντων 
ἐκείνων ἀφῃρημένοι. 

ΚΡΟΙΣ. Πολλῶν γε, ὦ θεοί, καὶ μεγάλων 
’ὔ 

ΚΤΉ μάτων. 

Ιο 

15 

20 

25 

20 
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ΜΙ2Ι4. “Οσου μὲν ἐγὼ χρυσοῦ." 
ΣΑΡΖΔ. “Οσης δὲ ἐγὼ τρυφῆς. 
ΜΕΝ. Εὖ γε, οὕτω ποιεῖτε" ὀδύρεσθε μὲν 

ὑμεῖς, ἐγὼ δὲ τὸ γνῶθι σαυτὸν πολλάκις συνείρων ἡ 

ἐπάσομαι ὑμῖν: πρέποι γὰρ ἂν ταῖς τοιαύταις 
) ἴω ’ 

οἰμωγαῖς ἐπᾳδόμενον. 

ϊο 

15 

20 

7. (8. 

ΜΕΝΙΠΠΟΥ͂ ΚΑΙ ἙΡΜΟΥ͂. 

ΜΕΝ. Ποῦ δὲ οἱ καλοί εἰσιν ἢ αἱ καλαί, 
ς [αὶ 7 4 4 3 Ἑρμῆ ; ξενάγησον με νέηλυν ὄντα. 

ΕΡΜ. Οὐ σχολή μοι, ὦ ἹΜένιππε' πλὴν κατ᾽ 
ἐκεῖνο ἀπόβλεψον, ἐπὶ τὰ δεξιά, ἔνθα ὁ ᾿γάκινθός 
τέ ἐστι καὶ Νάρκισσος καὶ Νιρεὺς καὶ ᾿Αχιλλεὺς 
καὶ Τυρὼ καὶ ᾿Ελένη καὶ 4ήδα καὶ ὅλως τὰ ἀρχαῖα 
πάντα κάλλη. 

ἽΜΕΝ. ᾿Οστᾶ μόνα ὁρῶ καὶ κρανία τῶν σαρκῶν 
γυμνά, ὅμοια τὰ πολλά. 
ΕΡΜ. Καὶ μὴν ἐκεῖνά ἐστιν ἃ πάντες οἱ 

ποιηταὶ θαυμάζουσι τὰ ὀστᾶ, ὧν σὺ ἔοικας 

καταφρονεῖν. 

ΜΕΝ. “Ὅμως τὴν ᾿Ελένην μοι δεῖξον" οὐ γὰρ 
ἂν διαγνοίην ἔγωγε. 

ΕΡΜ. Τουτὶ τὸ κρανίον ἡ ᾿Ελένη ἐστίν. 

ΜΕΝ. Εἶτα διὰ τοῦτο αἱ χίλιαι νῆες ἐπλη- 2 

ρώθησαν ἐξ ἁπάσης τῆς “Ελλάδος καὶ τοσοῦτοι 



ΝΕΚΡΙΚΟΙ͂ ΔΙΑ͂ΔΌΓΟΙ. 6. 7. 8. τι 

“ ᾽ ᾽ ἃ ᾽ “ 

ἔπεσον “Ελληνές τε καὶ βάρβαροι καὶ τοσαῦται 
’ ’ 

πόλεις ἀνάστατοι γεγόνασιν ; 
3 ον 7 Ἂ 

ΕΡΙΜ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ εἶδες, ὦ ἱΜένιππε, ζῶσαν τὴν 
“): Χ δ Ν Ἁ “ 3 

γυναῖκα" ἔφης γὰρ ἂν καὶ σὺ ἀνεμέσητον εἶναι 

τοιῃδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν" Γ 

ἐπεὶ καὶ τὰ ἄνθη ξηρὰ ὄντα εἴ τις βλέποι 
9 ’ Ἁ “ 3 [οὶ [τὰ 9 “ 

ἀποβεβληκότα τὴν βαφήν, ἄμορφα δῆλον ὅτι αὐτῷ 
’ “" ; 7 

δόξει, ὅτε μέντοι ἀνθεῖ καὶ ἔχει τὴν χρόαν, 
’ ᾿ 

καλλιστα ἐστιν. 

ΜΕΝ. Οὐκοῦν τοῦτο, ὦ “Ἑρμῆ, θαυμάζω, εἰ το 

μὴ συνίεσαν οἱ ᾿Αχαιοὺ περὶ πράγματος οὕτως 

ὀλυγοχρονίου καὶ ῥᾳδίως ἀπανθοῦντος πονοῦντες. 
ΕΡΜ. Οὐ σχολή μοι, ὦ Μένιππε, συμφιίλοσο- . 
“ ’ὔ 

φεῖν σοι. ὥστε σὺ μὲν ἐπιλεξάμενος τόπον, ἔνθα; 
ἂν ἐθέλῃς, κεῖσο καταβαλὼν σεαυτόν, ἐγὼ δὲ τοὺς τΞ 
3 Ἃ δ) ’ 
ἄλλους νεκροὺς ἤδη μετελεύσομαι. 

8. (25. 

ΝΙΡΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΙΠΠΟΥ͂. 

ΝΙΡ. ᾿ἸΙδοὺ δή, Μένιππος οὑτοσὶ δικάσει, 
, 3 , ΄ 3 2  νγ 3 ’ 

πότερος εὐμορφοότεροὸς ἐστιν. εἰπέ, ὦ Μένιππε, 
3 7) ἢ π ᾿ 

οὐ καλλίων σοι δοκῶ ; 

ΜΕΝ. Τίνες δὲ καὶ ἔστε; πρότερον, οἶμαι, : 

χρὴ γὰρ τοῦτο εἰδέναι. 

ΝΙΡ. Νιρεὺς καὶ Θερσίτης. 



σι 
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ΜΕΝ. ΜΠότερος οὖν ὁ Νιρεὺς καὶ πότερος ὁ 

Θερσίτης ; οὐδέπω γὰρ τοῦτο δῆλον. 

ΘΕΡΣ. ὋἋἝν μὲν ἤδη τοῦτο ἔχω, ὅτι ὅμοιός εἰμί 
Ἁ 3 ᾿ “Ἢ. 7] ς , 

σον καὶ οὐδὲν τηλικοῦτον διαφέρεις ἡλίκον σε 
“ 3 Ἁ μ Ν 2 , ς ΄ 5 Όμηρος ἐκεῖνος ὁ τυφλὸς ἐπήνεσεν ἁπάντων εὐμορ- 

᾿ 4 

φότερον προσειπών, ἀλλ᾽ ὁ φοξὸς ἐγὼ καὶ ψεδνὸς 
3 Ἁ 7 3 7 “ Ἂ ΦΨ Ἁ ’ 4 οὐδὲν χείρων ἐφάνην τῷ δικαστῇ. ὅρα δὲ σύ, ὦ 

Μένιππε, ὅντινα καὶ εὐμορφότερον ἡγῇ. 

ΝΙΡ. ἘἜμέ γε τὸν ᾿Αγλαΐας καὶ Χάροπος, 

ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 

ΜΕΝ. ᾿Αλλ’ οὐχὶ καὶ ὑπὸ γῆν, ὡς οἶμαι, 

κάλλιστος ἦλθες, ἀλλὰ τὰ μὲν ὀστᾶ ὅμοια, τὸ δὲ 

κρανίον ταύτῃ μόνον ἄρα διακρίνοιτ᾽ ἂν ἀπὸ τοῦ 
᾽ 

Θερσίτον κρανίου, ὅτε εὔθρυπτον τὸ σόν" ἀλα- 
νΝ Α 5 Ν Ν, 3 3 "ὴρ 5 παδνὸν γὰρ αὐτὸ καὶ οὐκ ἀνδρῶδες ἔχεις. 

ΝΙΡ. Καὶ μὴν ἐροῦ “Ὅμηρον, ὁποῖος ἦν, ὁπότε 

συνεστράτευον τοῖς ᾿Αχαιοῖς. 
ΜΕΝ. ᾿Ονείρατά μοι λέγεις" ἐγὼ δὲ βλέπω 

ἃ καὶ νῦν ἔχεις, ἐκεῖνα δὲ οἱ τότε ἴσασιν. 
Σ ἊὉ ᾿ Υ͂ ΝΙΡ. Οὔκουν ἐγὼ ἐνταῦθα εὐμορφότερός εἰμι, 

ὼὡ Μένιππε; 

ΜΕΝ. Οὔτε σὺ οὔτε ἄλλος εὔμορφος" ἰσοτιμία 
γὰρ ἐν ἄδου καὶ ὅμοιοι ἅπαντες. 

“Ὁ μ “ 

ΘΕΡΣ. ᾿Εμοὶ μὲν καὶ τοῦτο ἱκανόν. 



ΝΟΊ Ε 5. 





ΤῊΕ ὈὨΒΕΑΜ. 

͵, ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Τυσιαν᾽5 Ὀγθδηὶ ψγ)ὰβ ργΟ ΔΌΪν ττίδη ἴῃ [6 τρα τηδηποοῦ οἱ 
106 δυΐμου, ν θη, [θυ ἃ Ἰοηρ βοϊουσγη ἴῃ [ογεῖρῃ ἰδηᾶβ, 6 μδᾶ 
Τοϊυγη θα ἴο 15 παίϊνα ἴον 1 [0}} ΡραγβΘ δηά ουϑδί ΠΠΙΘΓΑΥΥ [ΆΤΏ6. 

ΤΙ νὰ (ὴ6 [Ἀϑῃϊοη ἴῸσ νυίεῦβ οὐ πδΐ ἄδὺ ἴο σῖνε ρΌΡ]Π1ς γθδαάϊησβ 
οὗ {πεῖγ ργοάαοίίοηβ. ΤὨΪ5. ῥΐθοβ, ἴῃ 411 ΠΚΕΙΠοοά, βευνεα 45 δὴ 
Ἰηἰγοάαοσίίοη ἰο 4 οουτβα οἵ τεδαϊηρβ Ὀείοσα ἢ15 [6]]ον- οὐ 5 θη. 
Τιαοσίΐδη Πᾶ5 ΘΙ βανογαὶ οἴου βυοῇ ᾿πἰγοἀποίίομβ, Μ Οῆ ἢς δα 

5664 ἴῃ νατίοιι5 ρἷαοεβ. ὍΠΟΥ δα σοπηροβϑα νὴ τη ἢ αἰθραῆσα 
Δηα ῥτορχτὶείν : “Ηδγοάοίιβ οὐ Αδίοη,᾽ δηᾶ “ Ζευχὶβ ΟΥὁΥ̓́ΑΠΙΟΟ 5," 

ΔΓ ουτην οὗ ρδγίουϊαῦ τηθηίοη, 
Νο οπβ οἵ ἴμ656 βρϑοίαὶ νυ ]ηρ8, Πονγανου, 15 τῆοΥΘ ρυδοείαϊ [ἤδη 

18Π6 ομα Ῥοίοιε ἃ8 ; δηα ΠΟΘ σογίδ! ην ΠΊΟΓΘ Δρρτορτϊαΐα ἴο 5616 85 
4ῃ ἰηἰγοάαοίζοη ἰο {πΠ6 βδίπαν οἵ Γοϊδη8 ναῦεα ργοαάυοοηβ. Τί 

45 ΡΓΟΌΔΟΪΥ Δῃ πᾳ 504] [Π1ηρ 10} 4 γουσηρ τηδη οὗ ϑαηῃγοβαίΐδ ἴο ἀ6- 

νοΐε Ὠἰ5 61 ἰοὸ Ἰεἰεγβ. 850. Γποΐδη (6115 ἢ15 σου Γυ τή 6 ---- ὙΏΟ Ο 
νι, ἀουθὲ ψεῦα ΜΜ}6}1 ἀνναῦα οἱ [15 ἰοῦ ραγεηίαρθ δηα δα ν Ῥονεγίυ --- 
ον ἢ6 Παρρεπϑα ἴο ἰδ {Π15 [ὑσῃ. Ηΐβ ον]εςὶ νγὰβ ποῖ βΠΏΡΙΥ ἴοὸ 

νΥτΓ 6 σγδοο μι] ν ἀρουέ ἢΪ πι56 1, θα ἴο σῖναε εποουζαρεπηεηΐ ἴο γοιηρ' 
Τη6η ΟὗἉ ροοά ρατγίβ Ὀυϊ ΠΔΥΓΟΥ 645 (0 56εἰς δίϊεσ ουϊίυγα. 

οου αἰΐζευ 6 ᾿ἰες βοῇοοὶ (ῃὨ6 ψτῖτ65) 815 ἰαἰπεῦ ἀδοϊαεα το ρυΐ 
᾽πὶ ἴο ἃ ἰΓὯ46, αηα Δρργδηίοβα Ὠϊπὶ ἴο 5. ὉΏ0]6, ἃ βίδίαατνυ. Ηδ 

ννᾺ5 58]ν υηϊοτίπηδλίθ ἴῃ ἰῃ6 ἢγβδί νοῦς 6 ψὰβ βδεῖ ἴο ἄο, ννᾶβ 
ἈΑΥΒΉΪγ οσοττεοίςα, δη τὴ ΟΥ̓ Ὠοπλς ἴῃ ἰεαῖθ. Ἠδ βορρεά ᾿πη561} 
ἴο 5166 0 ταδὶ ηἱρῆϊ, [ϊηκίησ οἵ [6 ἐνεηΐβ οὗ με ἄδαὺ. ϑοοῦ ἃ 
ΜΟΠΑΘΓΓᾺΪ ἄγθδπι σᾶτὴα ἴο ΠῚ ἦ [ὨΓΟῸΡῊ [86 Διη γοβίαὶ πἰραι. Ὑνο 
ὙΟΙΏΘΩ --- [ἢ6 Οη6 Ὁρ]γ, {Π6 ΟἴΘΥ [ΑΓ ---τ θεῖ ἴο 561ΖῈ ῃΐπ), δῃᾶ ἰὸ 
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οοπϊοηα ΜΓ δδοὴ οἴδεῦ ἴοῦ ἰδ σοτηρίείθ τηδβίθγυ οἵ ἢ15 Ῥθύβοῃ. 

ΤΏε56 ῥίον ἴο ὃς “ δίαίπαγγ᾽ δηὰ “ὁ (υἱΐαγε. Αἱ ἰαϑδί μεν οἷνε 
ονϑῦ 1ῃεῖγ δίσιθ, δηα ργοσθθα ἰοὸ ρθδα {ἢ ε]γ οαὰ58 ἴῃ ἔπ τῃσίοσὶς 

δηα ψἱ ρστϑαὶ ἔογοα οὗ ἀτρυμηθηῖ, ϑιλίθατγυ 15 μοαγά τὨγουρἢ ; Βυϊ 
Ὀοΐογαε (Ὁυϊΐαγε 45 δΒηϊβῃεα Ποὺ μαγδῆσιθ, Γποϊδῃ ἀδοϊάθ5 ἴῃ ΒοΥ 

ἔανοι. ΤΒογθαροη, αὐζευ ναΐῃ 5[Ο Οὗ δῆφψεσ, ϑἰαίΐμδιν 15 σῃδησϑα 
Ιηἴο 4 ὈΪοοῖϊς οὗ τηαυῦΐο ; δα (υ]αζε ἰγθαίβ Γμποϊδῃ ἴο ἃ Τ᾿ Δύν ]]οῦ 5 

{ρ [Ὠγουρἢ [86 αἱγ, ἴῃ ΜΪΟ. ἢ βοδίίεσβ, {Κ Τυρίο]Ἔηλι5, βοιηθ- 
{πῆρ ροὴ ἰπα δαγί Ὀείον, ψμθγθαΐ ῬΘΟρὶΘ ογεδι τα]οῖοθ δηά 
βῃοαί {πε ὶγΓ φοοῦ ψ]5}65 δέίεγ Ὠϊηι. 

Ηδετα [6 ἄγθαιο, ἴῃ Μ ΒΙΟ Τοΐδη 85 οίνθῃ ἃ τγαίμευ βἰγαϊηθά 

ΔΑ ονετ-ΓΔΠ01{ὰ] ρἱοίαγα οἵ ἢ15. 16, σοπλθ5 ἰο δῇ εηα. [1ιποίδη δα 5 
ἰδὲ ἢ6 45 ἰο]ἃ (15 ἔοσγ ηο 1416 ρῬΡᾳγροβθ. ΒΥ γϑοδι!ηρ 15. σαΓεοΥ, 

Ὑουηρ τη6η Μ011 06 5{{πη0]Διεα ηοΐ ἴο ρσῖνα πρ ἴῃ {Π6 ἔδοθ οὗ ρονεσίν 

δηᾶ ἀπβου 65, θὰ ἰο ΡΓ655 Του να ἴῃ ΡΒ οὗ οὐ] Γ6. 
Βεῖμεν Τπιοΐδη δοίαδ!ν δα 50 ἃ ἀγδδτὴ οὐ ποῖ, γα οὗ σουγβα 

οδηηοΐ 58ὺ. [{ 15. Ἐχίγε ΠΊΕ] ΠρΡΤΟΡ4 016. Ὑης ἀγεδ μδ5 ὄνεῦ 

Ὀδθη ἃ ἔανουϊίε γηδίοτοδὶ ἄδνίσθ. Τῇ ν᾽ϑίοῃ οἱ Ἐτ ψ τ ΏΪ ἢ 

ῬΙαίο Πηϊβῃοβ Πἷ8 ΒΘΡΌΌ]ς, ἀπά Οἱσεγοῖβ “ Θοηιηΐαπι ϑοϊρίοηΐβ, 
ΙΏΔΥ Ὀ6 τηθηςοηθα ἰοῦ δηθαυν; ΜΏ16, ποΐ ἴο τείεσ ἴο Ἅ ΡΙῈ 5 
ΡΙο Δ ᾽ ΟΥ̓“ ῬΙ]σττ  5 ῬΥΟΡΤΕ55,᾽ ΒΥΓΟΠ 5. “ἼΤΠΘ Ὀγοδηλ,᾽, ΤαηηΥ- 

505. “Ὀγαδῃ Οἱ Εδὶγ νοιγβη, δηά Το 6}}}5 “Τῆς Ῥαγίηρ οἵ 168 
νναγυβ᾽ δῃά ὨθΡΕΓ {νὸ οἵ {Π6 Β6οοηα 561165 οὗ [Π6 “ ΒΙρίον Ῥδρϑυῦβ,᾽ 

ΤΩΔΥῪ 5616 8ἃ5 ΤΟ ΘΓ ΘΧΑΔΙΉΡ]65. ΤῊΘ ργορεσγίίεβ οὗ 1 ποῖδη᾽ 5 Ὀγθδηὶ 

16 Ὀοτγονδά ἔγοιῃ {π6 “ ΓΒοῖςεα οἱ ΗΠ εύδο 165, ἘΤ.Π 6 [πιοὺβ ΔρΡΟΪΟΡΊΘ 
οὔ Ῥζγοάΐοιβ, δῃὰ ἂρ βοιῃενῃδί τ ρεηρ, ὍΤῆδ τοίοτϊς 15. δἵ 

{{π|65 ἴῃ δά ἰαϑίθ, δ5 ἴῃ 16 ἐαγ-οἰοῃ δα σοΙρΑΙ ΒΟ οὐ ὨϊΠ1561Ὁ ἴῖὸ 

ΤιρίοϊθααβΒ. Βαΐ {Π6 ᾿ργαβϑϑίοη οσεαίθα ὈΥ [.6 ΨΏΟ]6 Ρΐθοα 15 ἴῃ 

{πη6 ίρῃεδὲ ἄδρτεα ρ]εαβΌγα]6. 

Ἔ ΘΘΩ Χ, Μεηι. 2, 1, 21 1 
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ΝΟΤΕΈΘ. 

Α7εγ᾽ εογιοτἤαζέογ τοί γγίογεῖς, Ζμείαηῖς γα1767 αΡ2γοίζεθς Ζἔγε {9 Ζὲς τε7τεἴδ. 

Α͵ΐ 3γεὲ τυογ ἐσ α ζαΐζεγέ; ἦε ἐξ φευεγεῖν 2τεγ2ρλφα, παῖ γηεγες ἄονες: ἐζαΐ 

μζρλέ ἦδ σοὺς ζγιδεζ ο σἐφε. 

Ῥαρε 1. 1. ἄρτι μὲν ἔπεπ. .. ὁ δέ, ΓΙ Παά Ἰδὲ σβξαβεά.. .. ΜΉ Θη ΤΥ 
ἔαϊμοι. ΤΕ οἴδυβεϑ αὐτὸ οο- οχγάϊηδίβα σι! μέν Δηά δέ, 45 οἴζεῃ, ΏΕτΘ ἴῃ 

Ἐηρ. να βοσάϊπδίε {πΠῸ βεοοηᾶ ἴο {ῃ6 ἄγϑί. (ἝΟἱ, Χ. Με. 2, 7, ει; δη. 

ἀε ΟοΥ. 16ο. ----- φοιτῶν : (. 279,1; ΜΤ. 112,1; Η. 706, α.Ἔ 2. τὴν 
ἥλικ. προς. ὦν, “Ῥεϊπρ δἰγεδαν ψ 611] οὐ ἴῃ ΤΥ ἰθθη5. (. Ῥεϊον, τό, 
ἀντίπαις. Τῃ ὨΪΒ5 δἰχίθεηςἢ οὐ βενεηίεεηΐῃ γεασ. Οὐοηβαϊ ΒΕοϊκς. ΟΒδσ. 

Εχουτγ. ἴο ὅς. ἷ., Π6Υ επᾷ. 983. ὅ τι καὶ διδ. με, “7υϑὲ ψμαῖ ἢ 5ῃου]ὰ μᾶνα 

τὴς ἰδυρῃί.᾽ ὅ τι καί τξΞ ψωῖαῖ ζαγιαδηι. καί οἴΐξῃ μ88 {π15 Ἰάἀϊοτηδίϊο 1886 
ἴῃ Ταοῖδῃ. (ΟἿ. (Βαγ. 9 (1δ, 10); { Ῥιδβοδί. 16 δῃᾷ 45. ἘῸΓΪ ϑαῖηδ 86, οἴ. 

4|53οὸ Χ. Απδῦ. 3, 5, 1ὅ; ΘΥΠΡ. 1,15; ε). 46 (Οὐ. 24. ΟἼδβεσνε ἔοσζοθ 

οὗ τηϊά. διδάξαϊτο; ἴοτ τηοοά, ν. . 243; ΜΊ. 70, 2; Η. 736. 4. οὖν: 

ΠδΥΟ, 45 οἴτεῃ, {815 Ῥδγίῖοα τᾶ Κ5 γδίῃου υπείοσιοδὶ [Π8ῃ Ἰορὶοδὶ βεαθεηςδ. 
Οορατγα ἰῃς Οταίϊοπμϑ οἵ 1Π)επηοβίμεπεβ, ΉΘΓΕ 1{ 15 Τερ  ]ΑΥΙΥ ἀδεα ἰο 1η6]- 
οαἷς͵ ἰγδηϑιτοη ἔγοπι ἰηἰγοάποίζοῃ ἴο ῬοΟαΥ οὗ ογαϊΐοῃ. Οοηβϑυὶ Κ. π4ζ, 23. 

Τὴ 15 86 ἤδγαΪν ἰγδηβ]δίδ]8. “ΤῊδ τηοβί, γοῦ τηπιδὲ πον, ψετα οὗ 186 

ΟΡΪΠΣΟΏ,᾽ ΤΔΥ ῬΟΒΘΙΌΙΥ σῖνα ἴ. ----- ἔδοξε παιδ. : ΡῬΕΙΒΟΏΔ] ΠΟΘ ΓΌΟΙΟΩ 
Ψ ΏΘΙΘ ΘΟ ῬΥΕΙ͂ΕΙ ΠΠἸΡΘΥΒΟΏΔΙ ; 50 νϑῦν γεαπδηίγ. (ΟΕ, Τιδί. υἹάφοῦ ; ν. 

ΜΤΎ. 92, 2, ἢ. 2; Η. 777. ----- παιδεία, “ Εἴρμεν εὐἀποδίίοη,᾽ “ ουἸέυτε, ΜᾺ 

βϑιῃει ΐηρ οὗ (ες οδηΐ ἔοτοβ ΨὨΙΟΝ δἰΐδοθεβ ἴοὸ {115 Ἰαίτεσ ψογά πονδάδυϑ. 
--- μέν ἢηάβ 115 οογγαϊδίϊνε, ποῖ ἴῃ δέ, 1]. 6, ΒΙΟΙ 15 ΒΙΤΩΡΙΥ σοπεϊηπαίϊνα, 

“ν Ὠ16, Ῥὰΐ ἴῃ δέ, 1. 8, 45 ἴῃς σοηίταβί 15 θεΐψεεῃ Ἰδίζουβ δηά ἃ ἰγδάδ. 

5. οὐ μικρᾶς, “πο 5]]|ρι, “ναϑβί᾽; [᾿τοΐ68. 6. τύχης λαμπ., ,ογέμϑα 
σῥίογηαζαα, “ἃ ΒΡΙΘ 414 ξογίπης,᾽ ἴῃ 1υ5ὲ ΟἿἿ 56η86. ἘῸΣ 51Π111817 886 οὗ 

λαμπρός οἴ. Ῥιδοαί. 34; Μεηὶρ. 12; 4150 Χ. ΘυΠΊΡ. 1, 4. 7. ταχεῖάν 
τινα τ. ἔπικ. --Ξ τὴν ἐπικ. ἣ ταχεῖά τίς ἐστιν. ΤῊΪΒ βοχγί οἵ Ῥγδοδυίορυ 5 

σοιηοῃ ΜΙ Γκιοῖδη. (ΟΕ. ΟἼδΥ. 4 (13, 20), 11 (20, 4), 15. (23, 13); ΟΟΟΚ, 

6 (67, 11). τις 80 υϑε4 ὙΠ 86). ᾿ημάϊσαίεβ παῖ 11 15 ποΐ [Κθῃ ἴῃ 115 Ε}}} 

- ἡ Ο΄ς ΞΞ Θσοοάνπ᾽8 Οὐδίηαῦ; ΜΈΊΤ. ΞΞ Οοοᾶντη᾽ 5 Μοοῦβ δῃᾷ Τεηβοβ. ΗἹ, ξξ Ἡδάϊεν᾽ 5 
Οτδηασ. (Ὁ. ΞΞ Οὐτ5,. Κι ΞΞ Καμηοτῖβ Αὐβαγ] οῆα Οτδιηδακ. ΜΙ. Ξξ Μδάν!ρ᾽ 5 

Οτεεῖκ ϑυηίαχ. ὍΠα οἴμοῦ ΔΟ γεν δίῃ, 1 15 του ρ τ, ψν1}} θ6 τα πἶν απ ἀετβίοοά. 

ἡ ΤὨΘ ὨΌΠΊΌΕΙΒ ἢ ῬΑΓΘΉ 6515 στο ίδυ ἴο ΡαρῈ δηά 11πὲ οὗ {Π15 εὐϊοῃ. ΟἾ6Γ5 οἱ οἰ δ Ἶ5. 

᾿ντὶ Ὡρ5 ποῖ ἐοι)ά ἴῃ (15 ῬοοΪς ἡ 1]} ΡῈ τείθσγεα τὸ Ὁν 1,δτῃ {116. 



Ι τὸ ΖΩ͂ ΑΖΑΩ͂. 

5656; οἴΐδῃ δρουξ δαυϊναϊεπηέ ἴο ΟὟΥ ὙΔΊΠΘΥ,᾽ ΟΥ “ῬΥοι γ᾿ υϑεα Δάνεγθια!]ν. 

(Οἵ. Χ. Μεῖμ. 1,3, 12: ὡς δεινήν τινα λέγεις δύναμιν τοῦ φιλήματος εἶναι. 

1,1. φείάαηε ὨΔ5 1ἰῃς βαὴξ 856; οἵ. (Ιο. 1,46]. 13, 48: γηξ γί 2672 Οἴ47 2772 
εἰ ψεασέ 2277 4,7: 6556 σεεαγεαηε τ οζτεζεζ. 8. τούτων : 5οηπιεν Παΐ σοπίειῃρ- 
ἴαοιϑ, κα 1, Αἱ. ἐσζσ᾿ “16 1 5Βῃοι]α ῬΕσΟΠΊ6 πηδβίευ οἵ τὴς οἵ γ ΟῸΥ ΟΥ̓ΦΠΊΏΔΥΥ 

ἰταάθβ.᾽ ΤῆῈ οομητηοη μαηαϊογαῖίβ εῦς σοηῃϑι ἀεγεα Ὀν (6 δηῃοϊθηίβ α15- 

ΤαραΐδΌ]Ὲ ἴῸὺ ἃ ἔγεε-θοση οἰζΖεῃ ἰο ἔο!]ον. (. Χ. Οβοοῃ. 4, 2-3; 6, 5: 

Ατιβίοιθ, ῬοΪὶ. 1,12. Οοηβυὶ αἶβδο Βεοῖκ. Οἤδυ. ὅς. ν. ἢ. 17. ΤῊς οου- 

βίγαοίίοη τέχνην τ. βαν. τε: βάναυσον τέχ., ταῦ 6 ῬΑΓΔ]16]εἀ ΌγΥ Τοατότῃ. 3, 
γῦπα τ. καρτερῶν. 9. ἔχειν : {Π15 Δη6] [0]]. ἰπηξβ5. ἀδρεπάξεηξ ὑροη ἔδοξε 
ΔΡονε, Ρυΐ νι ομδηρα οὗ ρεύβοη. ἄν Ὀε]οηρβδ 4150 ἴο εἶναι; Ὁ. 212, 4; 

ΜΎ. 42, 4. Ιπ ἰὰς ἀΐτεςϊς ἀϊδοοῦσϑαε Ὀοΐῃ {π6856 νεγῦθ ψου]α ΡῈ ορί.; 

α. 224; ΜΤ. το, 2; Η. γ48. Ιῃ εὐφρανεῖν αὶ Ὦανα δΔῃοίῃευ ΔΡΟοβΊΙ5, 

ὙΠΟ ῬΓΘΒΌΡΡοΟΘΕΒ ἃ ῥτοΐαϑὶβϑ ψὶ ἢ 50Ὁ].; δ5 Τῃουρἢ τὰς βρεουϊδίνα 

εἰ ἐκμάθοιμι ψεῖε τερεαίεά ἴῃ ἔδοῖΐ, 45 1ἰ 15 ἴῃ {πουρῃΐ, ἴῃ 1ῃ6 τηοτα νἱν]ά 

ἐὰν ἐκμάθω, ---- οετίαϊπίν ἰακίηρ (ῃ6 ρίαςς οἵ ῥυορδθιηί; Κ. 5γ6, ὁ. 

ΘΌΘΝ ὈΙΘμἀϊηρβ οὐ ἐπε αἰ εσγαηΐ σοηα: 1041 ΓΟΥΤῚ5. 416 ποῖ ὩΠΟΟΙΏΏΟΩ ; 
. 227; ΜΤ. κ4, 2 (α) ; Η. 7γ5ο. Βαϊ 1{ 15 ποίίοθαῦϊε ἰο πη δΔροάοβεβ οἵ 

ἀϊξξεγεμπι ἔοστὴβ τ {Ππ6 βαλε ρῥτοΐδϑβ. [Ι͂ἡ εῖη. ῬΉ]]. 1, 11-12, ΜῈ ᾶνα 

ΔῊ ἰπϑίσγαςίίινε ᾿ηβέδῃοα οὗ {π6 νἱνα ξαΐζυτα δηά [η6 βρεσυϊδῦνα σοι] 10}}8] 

Ρ]αςοεα 5ἰάς ΌῪ 5:46 ψ ἢ γεέεσεησα ἴο (ῃ6 βαηβ Ἔνεπί. Τῆμδῖ, δπά 500 ἢ 

1.565 845 [ῆ6 οὔ Ὀδέουα τι5, ἃ5 4150 [6 σομηηοῃ ΠΟΙ 5ϊοὴ 1 ΕΠ ΡΠ 5ἢ, 50. 

Ἠόνν 6457 ἰΐ νγὰϑ ἴο ρᾷ885 ἔγοῃ ομδ ἰο ἔπ ΟΥΠΕΥ ΟΥ̓ ἴο σοηιρίης {Π6 ἔννο. 
10. μηκέτ᾽ : δοοοταϊηρ ἴο ταρϊαγ ΑἸΟ ἀϑᾶρα ἴῃ ἰπαϊσγεοῖ ἀϊβοοῦγθα, γ6 
ουρῃξ ἰο βανε βεσὲ οὐκέτ᾽. Ο.. 283,3; Ὁ. 615, 3; Κ. 514. μή, ἴῃς 50Ὁ- 

Ἰεοῖίνε πδραῖνα, ΟΥ περαίϊνα οἵ [ῃ6 ψ111, σδῖὴθ του δηά τΙηοσα ἰηΐο τ58 

ψ ἢ 411] Ἰαΐϊς νυτῖεῖβ. Τιαοΐδηῃ σοηβίδ νγ σοΟοΥτ5 ἴο (ἢ6 ἀϑᾶρα οὗ ἢΪ5 
{ἶπηθβ ἴῃ [ἢ]15 γεβρεοί, μος βίδη 1ηρ 15 στεδί ΖῈ8] [οσ ἃ ρυτγε Αἰέο 5 γ}]6. 
ΤῊΪ5 ἰομθῃοΥ ϑἤονβ 1561 ἴῃ Ἰβοϊαίθα οαβ8Ὲβ Ἔνεῃ ἴῃ οἰαβϑὶς ἐἰηθ5. (Οἱ. 

Χ. Μέειη. 1, 2, 39, ΔΠ4 41. ἘῸΓ [1}] ἀἰδουββίοη, υἹ ἢ ΒΡΘΟΪ4] σϑίεγεηοθ ἴο 

1 ποΐίδῃ, 566 Ῥγοῖ. ΕἸ] ἀουβίθανε᾽β ἀυίῖο]α,  ΕἸΠΟσοδο πηδηΐβ οἵ μή Οἡ οὐ ἴῃ 

Τιαῖεσ ατεεῖϊς, Αὐτὰ. Τουγ. οἕ ῬὨ1]., ΝΟ]. 1. Νο. 1. ----- οἰκόσιτος, “ ἀερεπάξηϊ 
ὌΡΟΙΠ ΤΥ [αἰ μογ.ἢ 11. οὐκ εἰς μακ., “ ὈΕΙοΓΕ ἃ ργεαΐ Ψ}116,᾿ οἴΐδῃ τθοῦγθδ; 
οἵ. Ῥείον, το; σβαΐ. 8; θέε. ΟἸγῃ. 2, 2ο. οὐκ, ΜΏΪΝΕ Ῥεϊοηρίηρ ἰο (ῃ8 

ΡὮγαβα, ϑῃβου]ά ΡῈ ἰβκεὴ ἴῃ ἰγδηϑίαίίοη ἢ μακράν. ἘῸΥ (815 ψοζά, 
ν. Η. κοο, ὅ (α) ---- ἃ ΓΔΏΒΕΕΙ ἴο {{π|6 οὗἉ 15 1568 85 Δῃ δᾶάνευθδὶ Ἔχ Θββϑίοῃ 

οὗ Ἔχίθπί οἵ ϑρᾷοαε. 142. ἀεὶ τὸ γιν., “ΤῊΥ ΤΟρΡΌΪΔΥ βατηϊηρβ.᾽ ἀεί ὈΕ6]οπρ5 
ἴο ἀποφέρων. Ὀὰΐ τηᾶῦ Ὀὲ ἔγεΕΙν σρηβίγαξα 1 τὸ γιν. ἘῸΤ τὸ γιν.», οἵ. 

Τα. 49 (56, 25): Τοχ. τδὃ; ΑἸδχ. 54; Χ. ΑΠΔΡ.1, 1,8. ὦ, 12. δευτέρας 



ΔΜΟΤΈ δ. 159 

«ὦν. προὐτέθη, “4 Βεσοηῃά Ροΐηΐ σατὴθ ὍΡ ἔοΥ {]] ἀἸδουββίοη. 14 ἐκ- 
μαθεῖν : 6. 261,2; ΜΤ. 93, 2; Η. 767. ----. ἀνδρὶ ἐλ. πρέπ΄. : 80 ποῖ 5 ΓΙΟΥΥ 

ἃ τέχνη βάναυσος αἴϊετ 41]. 15. πρόχειρον ἐχ. τ΄ χορ.: [κπιοίδη τη8η1- 
ἔεϑίβ ἃ βρεοὶδὶ ΠΚίπρ ἔου {με ργεάϊοαίβ δά]. (ΟΕ. 7ι8ὲ ἀρονε, 1]. 7; θεῖον, 

χρηστὰς εἶχον τ. ἐλπίδας; ΟΠ ΔΓ. 3 (12, 15); δηά οἴεηῃ. '΄ α Ὧἀο ῃοΐ 158 
8 ΑΥϊο]6 ἴῃ ΘΌΟΝ ἃ οαβ86: “τεαυϊτηρ τηοάεζαΐϊβ Ἔχρθῆβα, δηᾶ ΠΟΥ ἴο 

Ρτοάᾳπος βυϊβοϊεπί ἰποομηε.Ἶ .----- χορηγίαν : οΥἹρΡΊΏ41νΥ [ῃς6 σοδβὲ οὗ βδαυἱρρίηρ 

Δηῃα ἰταϊηϊηρ ἃ Ομοτὰβ ἔου ἃ ῬΆΡ]1ς ἐεϑεϊναὶ, [μ6 ομ]θΕ οἕ {Π6 Ἔχίγδου αἴ ΠΑ ΓΥ 
Βούνίοββ, λειτουργίαι, τεαυϊτεα ὈΥ ἰανν οὗ [π6 ψϑδ! του Αἰμθηΐδη οἰ Π]ΖΘ 5 

(Βόοκῃ ῬαὈ]. Ἑφομ., ὈΪΚ. 3, οἢ. 22); ἴμεῃ ἰγδηβίεγγεα ἴο ΔηΥ͂ ΕΧΡρβῆδ6. 

16. ἄλλου ἄλλ᾽ ἐπαιν.: 45 ἴῃ [,Αἰ., αἴΐο αἰΐαγε «ογηεφηαἶαγίδ. ἐἔπαιν., 

“τοοτημηθηαϊηρ.᾽.--- ὧς ἕκαστος . .. εἶχεν, “Δοοογάϊπρ 45 εδοῦ ἢδά Κπον]- 

εἄρε οἵ ἐεχρετγίεηςα.᾽ ἍΝΉ {πα ἰπ γδηβιινε 56 οὗ ἔχειν δοσοιηρϑηϊεα ἈΥ͂ 
Δ δᾶν., ἴ 15 ποῖ ὑηυβαδὶ ἰο πᾶ δὴ εἘχρίδηδίοσυ σϑῃ.; α. τόϑ, ἢ. 3; 

Η. «89; Κ. 419, 5. Ἐτεσαποηΐ ἴῃ Τλιοῖαῃ. (ΟἿ. 7α5ι θεῖον, φύσεώς γε ἔχων 

δεξιῶς; ϑγῃρ. ὃ; [ὰρ. {Γ. 7. 19. ἑρμογλύφος, “4 ἨδΥΙΔ6-ΟδΥνοσ; 
ἃ βίαϊυατγ.᾽ Ῥοϑίβ ἢ Βεδάβ οὗ Ἐουτὴθ5 ψγεῦα 584 45 Ῥουῃαγγ-ϑίοῃ 68, 
45 Ἡδυπλε5 νγα8 {πε ροά οὗ Ρουπάλγιεβ. Ηοιι565, [ΕἸΏΡ168, εἴς.» αἴ ΑἸΠΘΉ5, 

δα οπε Ῥεΐογε ἰῆε ἄοοτ. Τμαΐῖ Ηούτηδς ψψεσγε ΠΕ6]4 ἴῃ ΠΙΡῊ ταν ΎΈηο6 15 

Βῃόνῃ ὈΥ τμ6 ἱπαϊρπαίίοη οἵ ἰῃς ΑἰΠΘηἾδΔη5 δὲ {6} Γ ρθηεταὶ τη] δίίοη [Π6 

πἰρδὲ Ὀαοίοτα ἢ 510 }]δῃ ἐχρβάϊίοη βεῖ ουῖ; ν. Τπαυογά. 6, 27. Ταοϊδη 5 

ὉΏΟ]α, ἰξ νου] 5661, νγα5 ἃ βδίοπε- Δ 50} Δη4 ἃ βίδίπαυυ δὶ [Ὧ6 58π16 {11|6, 

4 υαηΐοῃ οὗ ἰταάεβ ποῖ ὉΠΙΊΚΕΙ͂Υ ἴῃ ἃ ΡῬτονίηοῖα] ἴονη. Βεῖον νὰ ἢᾶνα 

ἑρμογλυφεύς, ἃ 5ο]Θοἶδπι; Ραὶ 1,. ἀου Ή1655 στοίς {815 ψοτά. (ἔ. (οβεΐ, 

ΨΝ.1, Ρ. 8:1. ----- δοκῶν, “ παά {με τεραϊδίοη.᾽ (Οἵ. Χ. Μετ. 4, 2, 6 ; Ε]αΐ. 

ΑΡοϊ. 21 Β, ἔογ 584Π16 5686. ------ λιθοξόος. . . εὐδοκ. : αὐ16 ΡΟΞ551016 τὲ 
ἴῃ656 ψογάβ ατα ἃ ρίοββ, δῃᾶ δϑβοιυ]α ὲ τειηονεα ἔγοτῃ [ῃ6 ἰεχί. 50 Π8 

εἀϊίοτβ ἄο 58ο. Αἱ 81] Ἔενεηΐβ, ἃ νουἹᾶ θ6 Ῥείϊίεσ ατεεκ ἰο τε εὐδόκιμος, 

45 15. 56θὴ ΟΥ̓ σοιηραιίηρ Ρ]αί. Οτΐο, 432 Ο., ἣν ἐγὼ ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἂν 

ἐνέγκαιμι. ἘᾺ]1] σοπδίγαοίοη Μψετε, λιθ. ἐν τ. εὐδοκ. μάλιστα εὐδόκιμος. Α5 

115 ϑἰαης πποοηηδοίδα τὶ ψἢδΐ ργεοςᾶθβ, 10 15 πηοϑδὲ ἤδίσσαὶ ἰο σοηϑ: 6 Υ 

1 ἐρεχερείίοδὶ. Βαὲ ἴξ τηδύ 6 ἀαδυῃάείοῃ. ΜδηΥ ἰῃηβοσί καί. 

Ῥ, 2, 1. θέμις, “ας. 2. ἀλλά, “50 ἰαἶκε (ῃε ἰΔ4.᾽ ἀλλά οἴξεη {Π5 
πι86ε4 ἴο πλαῖῖς ἃ σα άἀάβδηῃ ἰταῃϑιτϊοη ἰο παν ἰμουρῃῖ; οἵ. Χ. ΑἼΔΌ. 3, 4, 41. 

3. διδάσκου: ΠεΙα, 45 Ὀεῖονν, 1ο, δηάᾶ ἴῃ ΤΏΔΠΥ ΟἰΠΕΥ Ρΐαοεβ ἴῃ Ταοίδη, 

1πμ6 τά. ἄοεβ ποῖ αἰ ευ ἔγομα {Π6 δεῖ. Της τηϊά. οὗ {15 νεῖ οἴξΐθη 80 

υϑεα Ὀγ ἰαίε ψυϊίεσβ. Μοβί εὐϊίουβ οοστεοῖ ἤθτς ἰοὸ δίδασκε; Ἀαΐ ν. (ΟΡ. 
ΜΙ, Ρ. 31ῖοσ3ιι. ΕὙΖΒΟΠΘ ρΡρβαῖβ ἴο ἢανβε τηϊδαηάεγβδίοοα (ο}., δηά 

αυοίε5 Ὠἰτη δ5 δ ΠΟΥ Υ ἔογ σμβδηρθ. ΟὗὨ σουΐβθ, 0 οἰδβδϑὶς ῬΥ͂Οβ6 συ! 



Ι6ο ΤΗ͂Σ ὈΙΑΖΑΩ͂. 

νου πᾶνε π5 σοπέουηάεα ἰἢς νοΐςθβ. Βαίΐ Γκιοίδη, ΜΠ 411 Ὠ15 οατο- 
ἔξ] η655, σοῃϑίδ πεν νἱοΙαιεα Αἰίΐς ῥγεοεάεβηΐβ, δηα ἰξ 15 δρϑυσζαά ἴο δἰΐετηρί 

ἴο οοήγεοῖ 411 εἰ βοϊεςοίβπιβ. Ετίίζθομα, μονανεῖ, δϑϑαυίβ ἐμαὶ τῆ σοη- 

ξαβίοῃ ἴῃ νοΐοαβ 15 Πἰτηϊ 6 ἰοὸ ἔαΐ. πα δοῖ. [Ι͂ἢη {πμαΐ ο458, διδάσκου ΤιΔΥ Ὀς 
8. ὈΪαηἄδγ οὗ ἰῃς8 σοργίϑβί. 5. φύσεώς... δεξιῶς, “[οΥ ἢ6 ᾽Β ΠαίιΓΑ}}Υ 
οἴενευ, γοὰ ἰζπον. γε ΘἸΏΡΠΑϑΙΖεβ {πμ6 ψογά δἰΐζευ ΜΏΪΟΒ ἴἰ 15 ῥ᾽ δοεά, 
Θίτεββ οὔ νοΐῖοε Ῥεβὲ τερτοάποεβ ἰἴὲ ἴῃ Επρ. “ἀϑ08]]γ. 6. ἐτεκμαίρετο, 
κτλ., “Ὧδ ροὶ (815 ποίίοῃ ἕγοιη ΤΩΥ ῥ᾽ αυίηρς ἢ (μ6 ψαχ. ὍῃθῈ ψνὰχ 
ΙΓ νΒ ἢ (μ6 τυιπρ (4 1εἰ5 τεγε οονεγεά ; μβεποα με δύίῖο]θ. 7. ὁπότε 
ἀφεθείην. .. ἂν... ἀνέπλαττον : ἔογ τηοοάβ, ν, Ο. 232; ΜΤ. 62; 

Η. γόο, ς.: ἔοτ ἄν, ν. ἃ. 2ο6; ΜΎ. 30, 2; Η. γοά4. 8. βόας: Αἰἰὶς ψοι]ά 

Ῥε βοῦς. 9. εἰκότως, “(τὰς ἰο παίυτγε.᾽ 11. τότε: τῆς {ἰπὴς οὗ τῆς 

σοηϑυ]αἰ]οη. 12. χρηστάς : ἔογ ρῥτεά. Δ6]., ν. αἴρονς, δῃά οἵ. ΑἸἹοΙρὮγ. 
τ ΤΡ: 13, ἀπ᾽... πλαστικῆς, “ΤΥ̓ΟΤῚ ΤΥ ἕομ 655 [ΟΥ̓ Του] ]ηρ; 

186 ψαχ.᾽ Τῇδ ῥγοποιῃ ἐκεῖνος ΝΟΥ οὐΐεη θεβδὲ τεργοάποβα ἴῃ Ἐπρ. ΌῪ 

ἃ Ἰοὰη. ΕὟῸΥ βεηϊπηεηΐ οὗ 15 ραββαρε, οἷ. Ασ. (]ουάβ, 877 Π., ῇετα 

Θἰγερϑίδάεβ γεοοιηπιεηᾶβ με ρρίἀεβ ἰο ϑοογαίςϑ : 

ἀμέλει, δίδασκε" θυμόσοφός ἐστιν φύσει" 

εὐθύς γέ τοι παιδάριον ὃν τυννουτονὶ 

ἔπλαττεν ἔνδον οἰκίας ναῦς τ᾽ ἔγλνφεν, 

ἁμαξίδας τε σκυτίνας εἰργάζετο, 
κἀκ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει πῶς δοκεῖς, 

8, 15. ἅμα τε. .. ἀχθόμενος, 50, ΠῸ ΒΟΟΠΕΙ͂ Μ)ὲϑ ἃ ἄν Ἰπουρῃΐ βυϊδ Ὁ ]8 
ἔοῦ Ὀερϊηπίηρ οτ]ς ἤδη 1 νγὰ5 ῥαΐ ἴῃ 1ῃ6 ομαῦρα οἱἩ ΤῊΥ ὕη0]6, ποῖ ΡΥΘΔΕΪΥ 
ἀἰδιίατεά ἴῃ ἐγατῃ δὲ τὰν ργοβρεοῖ.᾽ (ο-ογαϊηδίΐοη ψ Ήεσε νὰ βϑυοταϊηδία 

(86 βεσοῃᾷ οἴδιιβε, ἂἃ5 αἴονε, 1. Ἐβρεοῖδ!ν σοιητηοῃ ν]ἢ ἅμα τε ---- καί 

(α1ῖ5ο ψἰμπουΐ τε); ν. (. 624 Ῥ, 2, ἢ. (οξ. Τῇ. σήρεμῖ αε)]. (ΙΓ. Τίηι, 20 

(42, 14). --- τέχνης : βεπεγα] 56 Πη56, ἤδῆσα 20 δύίίο]ῖ86. 16, παρεδεδόμην : 
ΟΥ 51.21147 οἤδηρε οἵ ίεη56, οἵ. ὈΕΙονν, 14. Τῆς Οτξεῖκ ρ]απρετγέεοϊ, ἀΔ]1Κ6 

τῆς 1, Αἰΐῃ δῃᾶ Ἐπρ] 5}, ἀοεβ ποῖ Ἔχρυθ85 δὴ δοίΐοῃ ἃ5 ὑγθυϊοῦβ ἴο βοῖὴβ 
Ραϑί δοίΐοῃ, Ῥαΐ ἃ οοιηρ]είεά δοίοη οὗ (με ραβί, {8 εἴξεςί οἵ ψβῖοῃ 15 

επἀατίηρ ; 5υδίδιηϊηρ [Ππ5 ῬΥΘΟΙ Εν (6 βαπὶς τϑ]δίϊοη ἰὸ {π6 ἱπιρογίεοϊ 85 

(ἢ «᾽εσΐέβος ἰο ἐς ργεϑεηΐ, δηά 50 οἴΐζεη υϑεα ἴῃ σοῃηηθοίΐοι ψ] ἢ τἢς ἰτη- 

Ρεγίθος ἴῃ πατγγαιῖῖναε. ΤῊ5. ὈΓΠΟΙΡΙΕ ΒΕεη5 ἰο ᾶνε Ῥξεπ ονει]οοκαα ΡΥ 
1ῃ6 5οῇοοὶ φρυδιηηδύθ Οὐοηβα Καὶ. 3ὃς. Πξετα, ποῖ “1 δᾶ Ῥεξξδὴ ρμεΐ 1ἢ 

1ὴ8 οδατρε,, θὰϊ “1 νγὰβ Ρυΐ ἴῃ {μ6 οματρςε;,Ἶ᾽ ---ἴου σοοα δῃά δ]], 1. 6. ἢ 

[86 Ἔχρεοίδεοη οὗ ΤῊῦ τειηδιηΐηρ. 18. οὐκ ἀτερπῆ, “ποὶ ἀἸΒρΡΙεαβίηρ,ἦ᾽Ξξξ. 

“ΨΕΙΥ Ρ]Θαβίηρ᾽; ᾿Ἰτοί65. 19. ἡλικιώτας, “ Ρ]Δγ-ΓΕ]]ον 5. 1,Αἱ. ἀεφραΐζεξ. 

-- ἐπίδειξιν, “ομδηος ἔου ββονίηρ οὔ .-- εἰ φαινοίμην, “1 1 5ῃουϊά 6 



ΜΝΟΤΖΕ 5. τόι 

βδϑεη ὖ; 845 (15 τηθδηΐηρ αἰ αῦ5 ΜΠ ράτίοῖρ 165, Ἡ.. δο2 ; “βεεῖη᾽ ἢ 

ἰηἴ5. ἘΠῚ ΒΕΥ {86 ορί. 15 1η4. αἀἶδο., οὶ ἣν φαίνωμαι, ΜΉΘ. (ῃ6 Δροάοβίϑ 

ΒῃΟυ]α Ὀὲ ἕξειν, ΟΥ̓́Ϊ 15 τῆς. τεσαϊαῦ ῥτοίδβϑὶβ οὐ (6 ἔουτίῃ ἔογη, ἤθη ἄν 

ΜΙ ἔχειν νου] θεὲ Ἔἐχρεοϊεά. [1η δἰτποὺ ἐνεηΐ [ἢς τεσ ΓΙ 15 δυγικιηρ: 

16 ξαΐ. ἰάξα οὗ {πε ἀροά. Ῥεΐωρ πῆρ]. Βαΐ 8ὲ6ς ΜΊΤ. το, τ, Ἀβ, ἱ; 

54, 2 (α). Τί 5 Ῥοββϑίθιε τῃς δαΐμοσ ἐμουρῃξ οἵ [15 σοῃαϊι!οηδὶ οδθε. 85 

{π6 βυρ]εςε οὗ ἐδόκει, σομϑι θσίηρ [Ὁ ἐααϊνα]εηΐ ἰο δῃ ἰηξ. φαίνεσθαι : “Ὀαΐ 
ἴο Ὀς 566ῃ οατνίῃρ ροάϑ, εἴς, ββϑιηβα ἴο π|8 ἴο Ῥγουηΐϊβα ἃ βϑοτί οἵ ρ85- 

τπ6, εἴς: 20. ἀγαλμάτια μικρά, “ 1{{|{π 5ἰαϊαείία5.᾽ 21. οἷς: 
Δϑϑὶ γα] δίίοη, α. 152; Η. δοῦ. ----- τό γε πρῶτον, “αἱ ἰΠ6 νεῖν ἢγϑί.᾽ γε 
ΘΙΏΡΑ51ΖῈ5. ὈΥ ΠἸτ]! Δί] οη ; Τί. φηϊαδηθ. ἘΠ. ὃτο, 1. ἘῸΥ τὸ πρῶ., ν. 

α. τόο, 2; Η. 552, α. 22. ἐγίνετο : 0. Ὠ1ΔΥΓ ΚΒ ΙοΤα νἱν αν [ἢδη ΔΟΥ. 

σου πᾶνε {Π6 ἱπηηο ἰδία Ρερίπηΐηρ οὗἨ Β15 ἐγοῦθ 65, ---- ἐγκοπέα τινά, 

“8 δοῦί οἱ 6}156]," 23, δούς: (. 277, τ; Η. γ88, α. Τμς ρδγίορ!α ἰπ 

ΘΌΘΝ 8565 ἜΧΡΙ͂Έ5565 8ῃ δοίίοῃ ὈγΕΙ ΣΙ ΠΑΥῪ δἀηα ρτεραζαίοιυ ἴο ἰμαΐ οἵ 

{η6 τηδίῃ νεῖ. δε νι 1655 Ἰορῖσδὶ δοσγδου τηδῖζα {ῃ6 βἰδίθεηξηΐβ 60’ 

οΥἄΙμαΐθ, δηᾶ 58ὺ, “ΤΥ ὑπ0]6 ρθό τὴε. ἃ δούΐ οἱ οἿἶἹβεὶ, σπα ἀϊτθοϊβά 

της, εἴο:ὖ ----- ἠρέμα, “ φυϊεῦγ,᾽ “ ρεηΐν,᾽ ἔγοσῃ [ἢ6 βᾶτὴηξ τοοΐ ἃ5 ἔρημος. ------- 

καθικέσϑαι, “ ἴο σοτης ἄονγῃ προῃ,᾽ ᾿ἴο 5ιγκΚε᾽; [0]. ΒΥ ρεῃ. (6. 171,1; 

Η. 57γ4, ὁ. 44. ἐν μέσῳ, “Ῥεΐννεεῃ τι5.᾽ ------ ἐπευιιτὼν τὸ κοινόν, “ ᾳυοίϊηρ 
ἃ5 ἢς αἸ4 50 (ἐπί) {π6 δέαρε, ““μψὲε]] Ῥεριῃ 15 41 ἀοῃμθ.") Ταιοϊδῃ, 

Ἡεττηοῖ. 3, ἀϑοσ 065 [15 Ῥύόνεῦρ ἰο Ηεϑοα. ΤὭοτα 15 ὯῸ οἴει δας οΥΥ 

ἔογ (815. [ΙΔ] 8 ογθα 5. 1 το Ῥγίμαροτσαβ; ῬΟΙΥἾα5 ΘΠΉΡΙΥ ἴο [ῃ6 

δῃοϊβηῖβΒ. ΟἹ. ροτγδοθ, ἘΡί5. 1, 2, 40: ἐἰγε1αἼ21ε7, γαείΐ φηΐ κοορῆΐ Ζαθεΐ. 

25. τοι: ἴῃ ΟΥΡΙη αδἰῃϊοδὶ ἀαί. οὐ σύτεγοι Κηον. ΤΙ ἴο πόσα 
τὨδη δέ 15 ἃ ρατί οὗ με δάαρε. δέ σοπηβοίβ ἃ ἢ ναί {Π6 ἀπο ]6 δά 
αϑὲ 5814 ; τοὶ ταῦ κθ ἰὑ 45. Μ611. Κῆονγῃ Δη6] ξΔΙΉ1114 7. ------ κατενεγκόντος : 

850. ἐμοῦ ; οἵ. Ὀε]ονν, 17, λέγοντοςς. 6Ὁ. 278, 1, η.; ΜΤ. 110, 1, π.2; 

Η. γοῖ,α ἘῸΓ 511118ὉΓ Ἰάϊοτῃ ἴῃ 1,δἱ., ν. Το. Απη. 1, 5. Τ}6 οδήεοί οὗ 
{16 ῬΑγΈΟΙΡΙ]6 15 οὗ σουτβε ἐγκοπέα 28. μου κατήρξατο, “τηδάξδ ἃ Ὀερίη- 

πΐηρ οὗ τηε,᾽ “ραΐ τὴς τῃγουρῇ δη ἰηἰἰϊδιϊοη.᾽ κατάρχομαι, 45 ἃ ἰξοΠ 108] 
Τα] σίου [6 ἢ, τηδδηΐ, Εγϑί, ἰο Ῥερίῃ {π6 βδογιῆςσεϑ: Οὐ. 3,445; Ηαΐ. 4, 103. 

ΤΒΘη 1ἰ ν 85 ΓΟ] ονεα ΟΥ της σρεη. οὐ ἰῆε νἱοίπη (α. 171,1;. 574, δ), 

δῃα σοί {Π6 πηεδηίηρ “ἴο σοηβεογαίε,᾽ “ἰο βδοιῆσς᾽ (11. “ ἴο τλΑΚ6 ἃ Ῥερίη- 

πἷηρ οὗ {86 ν]οξίπη ἔου βδοῦβος ἢ: Ατ΄. Βιγάβ, 959. [Ιἢ [15 βίῃρ]α Ἰηϑίδῃοθ 

{Π6 ψΌΓΑ 5εεῖη8, ἔγοσῃ ἐπε τρεδηΐϊηρ “ἴἰο οοηῃδβεογαίε,᾿ ἰο ΡῈ πιεἀ ἴῃ 8 56111- 

Βυμλογοῦβ Πσυγαίίνε 5656 τες 1,δὲ. 2,12 72476. 28. ὥστε. .. τέχνης : 56. 
ἐγένετο. 4. 30. συνεχές: πευΐ. 464]. 45 δΔἄν., (. 74, 2; Ἡ. 226. 

Ρ, ἢ... 1. ἀναλύζων, “ΞοὈ]τηρ δἱουά᾽: ταῖς ποζά ; βαηξβ τοοί 845 Ο}στη. 
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[62 ! ΤΩ, ΦΡΕΑΖ. 

σεέμελεέ. ------ δακρύων : (. 172, 1; 180, τ; Η. 584, ὅ. ----- τοὺς ὀφθ. : 

α. τόο, 1; Η. 549 2. διηγοῦμαι τ. σκυ., “1 τεοουηΐ τῆς. ψἘ1Ρ,᾿ 
ΟἽ [611 τ1πε6Ὲ ϑδίουυ οἵ τὴν βορρίηρ.᾽ Νοῖϊοε {πὸ ὈγανΥ οὗἨ εἐχργεβϑίοῃ. 

3. κατηγόρουν : 5ς. αὐτοῦ. ----- πολλήν τινα: οἵ. ταχεῖάν τινα 4Ὀονδ; 1. 

4. μὴ . .. ὑπερβάλ, : 6. 218, π. 2; ΜΤ. 46, π. 4. ΑΡρτεμδηβίοη Οὐ 
ἔδυ ᾿τηρ]] δα ἴῃ φθόνου. Νοίϊςα ἰδ νγα ἢανε βεσα [Π6 58]. 0]. ἃ βεοοῃᾶ- 

ΔΥῪ ἴδηβα: Ε. 216, 2; ΜΤ. 44, 2, Κ.; Η. 740, α. Μινίάῃεβ5. οὗ παυγδίϊνα 

15 {Πεσ  ΌΥ μεϊρσἰθηβά. 5. ἀγανακτησαμένης : αἰτηοβί {Π6 οἷν ἰηβίδῃοα 

οἵ με τηϊά. οοογάϊηρ' ἴο ΟΥΓΟΙΏΔΙΥ ἀϑᾶρο, γα 5ῃου]α ἢανε ἀγανακτησάσηκ. 
8. τὴν σκυ. ἀεὶ ἐννοῶν : (ῃ6 8084] τεδαϊηρ 15 τὴν νύχθ᾽ ὅλην ἐννοῶν, 
ΔέΙοσ ΜΟΙ τεοεπὶ εαἀϊζουβ ΒΌΡρΡοβα δοῦα ψψογᾶβ ἤανα {Ὰ]εὴ ουαΐ, 88 

τὰ συμβάντα ἐστρεφόμην (ΜΠ ΒΙΟἢ οἵ. 1]. 24, 5; δῃᾷ Ατ. ΟἹουάβ, 36), 

βίηοα 1 15 φυϊίε πη] 1Π|κ ον ἐννοῶν 5ῃμου]α θὲ ἀϑεά δρβοϊαίεϊυ. Τῆς ρῥτγεβεηΐ 

ΕαἸοῦ μα5 δἀορίεα ἰδὲ τεδάϊῃρ οὐ ϑίεισεγίῃδὶ (ἀεί, Βονενευ, ἰα ἀπε ἴο 

ΘΟΙΏΤΊΘΥΡΓΟΟΩ), ψ  ϊοἢ ΘΕῈ π5 {Π6 ϑηρεβδὲ δηα τηοβὶ Γεδβοη Δ Ὁ ]ς ΜΆΥ οὐΐ 
οὗ ἐς αἀἰῆουγ. Ὑμαὶ Ἱλιοΐδηῃ ρ]αοεα ργεαΐ βίγεβ Ὡροὴ {86 σκυτάλη 
ΡΌῬΘΔΥΙΒ οΟἰθαυν ἔγοιη ψρδΐ ὯῈ βαγβ Ῥεῖΐονν ἴῃ 14 δῃάᾷ 16. ΕὙΪ ΖΒ ΕἾ 5 

ΡῬοϊηΐ, (αὶ καί ἰβ δὴ ᾿ῃϑυστλοσ τ 0]6 ΟὈ]εοίοη ἴο {815 γεδαϊηρ, βεειὴβ ποῖ 

Μ611 ἔα Κεῃ. 

ΑΕ: ας ὦ τυο»ιεἶογγχμεῖ ἄγέαηι. 700 τ007)}1672 566771 0 σγαϑῇ ΐη:, ατια εἐγῖσε τοί 

ἐαεζ οἵδε 707 εογιέφίς γιαϑίφ7γ} ο7 Ζ2792. 

ὅ. 9. μειρακιώδη, “Ρᾳε716.5 10, εὐκαταφρόνητα : 45 ΨΕ]] ἃ5 δεόμενα, 
ΡῬτεάϊοεαίε οἵ τά. 11. καὶ πάνυ : καί 5εῖνεβ 5:1ἸΡῚῪ ἴο εἰρ βαβίζε πάνυ, 
κε καὶ μάλα. (ἔ. Χ. Μεῖλ. 1, 3,132. ΤῊΙΪ5 ἰηϊδηβῖνα 56 οὗ καί 15 ΝΕΓΙΥ͂ 

σοιάσλοῃ ἴῃ [Γποίδη, ποΐ ΟὨΪΥ ἴῃ ΘΌΟΝ ΡΉγαβαβ 45 {}15, ]οἢ πνετε υϑεά, 

ὉΥ ἜΥΕΥΎ οἡα, θαΐ ἴῃ 4]1] βοτίβ. οὗ ἘχρυΎββϑι ηϑ. 12. καθ᾽ “Ὅμηρον, 
“ἴὰ 6 Ἰαῆριααρε οἵ ΗἩομλοῖ,, ἃ σοηοη ὑ886. Οὗ κατά ὈγΥ Τμποΐδιι. 

14. θεῖός μοι, κτλ.: ψοτάβ οἵ Αρδιηδοιηῆοῃ, 1]. 2, 56 1. ; αυοίϊεα ἀραΐῃ ἴῃ 

Ῥατὶ πῃ (ΟΟΚ, ὃ. 16. ἀπολείπεσθαι τ. ἀλη., “ [41] Θῃοτί ΟΥ̓ τε] γ.᾿ 

σα. 1τγ4; Η. 58ο. 17. γοῦν, “αἱ ΔΗῺΥ ταῖς.᾽ 19. ἔναυλος, “ τηρ5 ἴῃ 

ΤΩΥ͂ εατ5.᾽ 6. 20. δύο γυναῖκες : ἐπε ἐοΠονΐηρ παγγδῖϊνε ἰβ δὴ ᾿ἰπυ ἐδ θη 

οὗ {6 ξατηουβ δηα τποἢ ΠΕ ΔΡροϊορτα οὗ Ῥγοάϊοιβ, “ Ηεγδο]ες δἱ [86 

Ἰλοδα-ογκβ᾽; ἔοσυ ψ ὨΙΟΝ 5ε6ὲ Χ. Με. 2,1, 21 Εξ., δηά οἴ. ΘηΠἸὰς 14 11Ο085, 

χν, τὸ Π., ψ ἤεῦς ἴτ ἰβ ἐγδηβέουτεα ἴο ϑοῖρῖο. Τοσγ6 11] μ65 ρυΐ {με 58 ΠῚ6 

1464 Ἰῃηΐο οὔδ οὗ 815 πηοϑέ βαγῃξϑί ῬΌοθυη5, “ΤῊ Ῥασγίίηρ οὗ {88 νγανβ.᾽ Εοτστ 

188 ΥΔΏΡ]6 οἱ [ῃ6 ἔσο ἔθμηδ]θϑ, σοιραῦα 4150 [6 σοῃίσγονεσθυ Ῥεῦψεεῃ 

τῆς Δίκαιος Λόγος δῃηὰ ἔΑδικος Λόγος ἴῃ ἴῃη6 (Ἰ]οι 5 οὗ Αὐἱβίορῃαηεςβ, 880 ἢ. 

21. ταῖν χεροῖν: Ὀείίετ Αἰᾶῇς υϑᾶρα. ψου]Ἱᾶ τραυΐγε τοῖν: α. γᾶ, π. 2; 
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ΗΙ. σ2ι; Κὶ. 268, Α. 2Ζ. ἘῸΓ σβ856, α. 171,1; Η. 574, ὁ. 22. μικροῦ, 

“πη ἃ Ππ|6΄; 11] οσοηδίγαοίίοη Ῥείον, 16, μικροῦ δεῖν, ΜΜὨΪΟὮ 566. 

Ταϑὲ εχαΐϊνα!επί ἰο παρὰ μικρόν οἵ πεχΐ δεηΐξηςα. ὀλίγου δῃὰ ὀλίγου δεῖν 
αϑεά ἴῃ τὴς ϑαῖῆβ ΨΆΥ. 23, ἄρτι μὲν ἂν... ἄρτι δέ, κτλ., ᾿ οἠδ 

τηοτηθηΐ ἐῃ6 ομα ψου]ά θὲ σείπρ [86 τηδβίευν, ... . 186 Ὡδχὶ 1 ψου]ά, εἰς. 

ἄν, ἐτεχυξηίαῖϊνε ; ν. ἄρονβ, 2, ἂν ἀνέπλαττον. 248. παρὰ μικρόν͵ 
“Ῥεβίάς ἃ {{{16 τε ὁ δἱπχοβί.᾽ 1 ποϊδη 865 παρὰ ὀλίγον ἴῃ ϑδῖὴς 55η56. 

ΓΕ. παρὰ πολύ. 26. αὐτῆς ὄντα με, “πη ψο Ὀε]οηρεά ἴο μετ. Ο.τόςρ,1; 

Η. ς72,.ς. 27. βούλοιτο. .. ἀντιποιοῖτο: 507]6οὲ 1 ΕΔ 0 ἢ ο456 ποί (ἢ68 

Βρεαῖεύ, θυΐ 1ῃ6 οὴς δάἀάγεββαα, ---- τῶν ἀλλοτρίων, “ΔηοίεΥ᾽ 5. ΡΟ55685- 
510 5.᾽ 28. ἣν δὲ ἡ μὲν, κτλ., “1 οπδ Ἰοοϊκξ ἃ 16 ἃ Ἰδθοσίηρ ὑνοσηδῃ, 
γ ΔΒ ΟΠ 1η6 ἴῃ ἈρΡΡεάζδηςε, ἢ ἀἸΒῃενε]] θα Πδῖτ, δηᾶ μαηᾶθ σονεγεαᾶ ἢ 

δ] ουθε5. Ηετ ρον νγ͵ὰϑ ἰποκεά ἀρ, Δηα 586 ψ)ὲῈ5 σονεγεά 811] ονεὺ ψἱτἢ 

ΤΩΔΙΌΪς ἀαβί; ἴῃ ἔαςί, 1ιϑὲ 16 τὴν ἀηο016 ἤθη ΠΠΙΡΡΙηρ δὲ Π15 τη δύ ]65.᾽ 

Ῥ. 4. 1. ξέοι: [ἰεγαϊνα, πὸ ἀφεθείην ἀΌονε, 2, 4. ν. 2, τὸ σχῆ. 

εὖ. κ-. κόσ. τ. ἀνα., “ἴῃ ἤρσιιτε σοηεὶν, δηα εἰθραηΐ ἴῃ ἀτα55.᾽ Νοίϊςε 

οἰϊαβίῖς ἀτγδηρειηθηί. Νοῖ γασγα ἴῃ ΕΠρΡΊΠ5}, ἃ5 ΜΙΠΈῈοη, ὁ ἀπ]οδέ βυιῃρῃοηἷε5 
Δα νοῖοοβ ϑυνεεῖ᾽; δῃηᾶ ΤιονΕ]], 

. ΨΥ ΠοΙΠοσ να Ἰοοϊκ, οὐ ν θίθου ννὰ 1Ιβίθῃ, 

ὟΥ ε Βεαῦ 118 πη γΠΊ ΕΓ, ΟΥ̓ 566 1ἰ φ] βίθῃ 1} 

566 480 βἜοοῃηά 1ἰὴ6 οὗ ΡοείσΥ ααοίεά ͵ᾳ51 Ῥεϊον. 

Ζᾷάεν αῤῥεαὶ ἐο Ζιηείαηε 707, αἴδεΐξίοηι, ἀγα φῥρας ἐ ει} ἐα56 ὅε707γ6 ἀηε. 145 7γςἕ, 
“δ ζαίμανν ᾿ ἡ᾽παΐξος 67 2έδα. 

4, ἐφίασι, “ΔρΡΡὈε81] ἴο τηε᾽ : ἰθοῇηϊοδὶ ἰανν ἴδττη. ---- βουλοίμην : α. 241, 3; 
Η. γ36. ἡ. 7. οἰκεία, “οὗ γοιΓ Πουβθοϊα,᾽ “ ΔΆ] ]1α΄Γ ΟΥ ἔγεπ]ν ἴο 
γου.᾽ 10. καὶ μάλα, “νετγγ᾽; ΕἸρῃδίίο. (Οἱ. καὶ πάνυ ἅΡονε, κ, δηά 

Χ. γι. ὅ,1, 36. 11. λήρων κ. φλη., “5. δΔηα ποηβεηβα.᾽ ΘΟ οχ- 
ΡῬτεϑϑίοηῃβ οὗ οοῃίετηρί ἴοτ οὐἱΐαγα ποΐ ἰηΐγεααξηΐ 1Ἰῃ [Π6 του! 5 οὗ Τιυοἰδῃ 5 

ῬὨΙΠΙ5έϊη6 οματδοίειβ. Μοάδγῃ ῬὨ1]5ΈΠΙθτα δοἤοθϑ [86 5ΔΠ16 56 η Π ηΐ5. 

σῇ. Ηδιηδτγίοῃ, “Το Γπἰε]] θοαὶ Τλς,᾽ ἰχ. 'ν. . 19, πρῶτα μέν, “ Ητϑὶ 
δηά ἐοτεπηοβίἦὔ; οἷ. Χ. Μεῖη. 1, 4. 13. --- θρέψῃ γεν, “γοι Μ}1} ἕατε νε]],᾽ 

ΟΥ̓́“γοὺ ΜΠ] δου πεατίυν οοά. 14, καρτερούς : ργεά., οἵ. ἀΌονε, 2. 

ἘῸΥ βεηπηδηΐ, οοτηραῦε Ατ. (ἸἹουάᾶς, τοος Ε., ψἤετε της Δίκαιος λόγος, Ἰῃ 

βρεαδκίηρ οἵ τὴς οἹά Αἰ μδηΐδῃ ἰγαϊηΐηρ,, 5405 : 

ἣν ταῦτα ποιῇς ἁγὼ φβέδας, 

καὶ πρὸς τούτοις προσέχῃς τὸν νοῦν, 

ἕξεις ἀεὶ στῆθος λιπαρόν, 

χροιὰν λευκήν, ὥμους μεγάλους, 

γλῶτταν βαιάν. 



164 7 ΦΡΖΑΩΗ͂. 

ΤΑΙΚΕΙ͂ν 45 ποί, 1. μδα {815 ρᾶββϑαρθ ἴῃ τηϊηά. 15. ἀλλότριος, “ 8ῃ Δ]16 ἢ 
ἴο,᾽ “᾿πεχροββᾷ ἰο. ----- ἐπὶ τ᾿ ἀλλοδ., “αρτοαά.᾽ ΤΉς Ἰἰΐεγαῖ! ἀῃηα ΡὨ1]Οβο- 
ΡὮΕΙΒ οὗ ἴῃς ἄαν νψαπάετεα ἴσγομῃ ρ]8ςο8 ἴο Ρΐδος ρεάα]ηρ {6 ῖγ 116 ]] οὶ 

ὙγΑ 65 ὈΥ ρτῖναίς ᾿ηβϑίγαοίοη δηά ΡυΌ]ς τεδάϊηρβ. Ηὸον βίτοηρ [Πς [δε] ὴρ 

οὗ Ἰοοδὶ ραϊτγοιΐβτη διιοηρ [μ6 δηοίθηϊβ νγα5, δηα μον ρτθαΐ ἃ τηϊβίοτίπῃς 1Ε' 

ψγ͵ὰ5 σοῃϑδίἀετεα ἰο ἰδανε ομδἶῖβ μαίϊνε ρίδςε, πηδῦ 6 βαίμεγεα ἔγοιῃ (8 

οοποϊαάϊηρ οΠαρίειϑ οἱ Ρ]αίο᾽β ΔΡοϊορυ, δηᾷά ἔγοτῃ [6 νυ δ]]]1ηρ5 οἵ 

( Ονϊᾷ ἴῃ Ῥοπίαβ, ρα] ηρ ἴοσ 15 ΟΠ 
Οὔ θη ἰηνίσηα δηᾶ ἀϊδηδίυγεά ἄδηιθϑβ, 

: δαί ροΐβοι: βυοκεά οι {πῸ ΑἸίς Ὀίοοτα ἀεξοανεᾶ,᾽ἢ -- ΤΟΎΝΕΤ,. 

17. ἐπὶ λόγοις, “ΤΟΥ πεῖς ψοταβ᾽; ΒΓΟΠΡΙΥ ϑαγοαβίο. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις 

αἴ Οὔο6 βυρρεβίβ 1561}. ὃ. μὴ. .. τὸ πιναρόν, “ ἄο ποὶ Ὀ6 5Βῃοοκεοά 
δὶ [Π6 Τηθδηῆηθββ οὗ ΤΩΥ̓ ΔΡΡΘΑΙΆΏΟΘ ΠΟΙ {Π16 Βα ΔΙΟΥ ΟὗὨ ΤῊΥ 410. ΕῸΓ 
τηοοί, (. 254; Η. 720, ὁὅ. ον τὸ εὐτελές, εἰἴς., Ο. 139. 2; Η. ζο9, ἐ. 
Τιοϊδῃ 15 ἑοπα οὗ πευΐευ δα]. ἔου δρϑίγαος πουῃ. 20. Φειδίας ἐκεῖνος, 

[ἢ6 ξαπιουβ Ῥἢ4145.᾽ ἐκεῖνος 15 (Ππ8 οἔΐεη 564 οὗ ψε11- πον ΟΥ (Ε]6- 
Ῥταϊβα ρεύβοῃβ οὐ ου͵]εςίβ: οἵ. Αὐ. ΟἹουάβ, 534. Κι. 467,13. Οὐοιηρατζα 1,Αἵ. 

ἐΐλο, ἃ5 Οὶς. 4θ 'ἴτρ. Ῥοϊῶρ. 9, 22: 2ιέ ἐκ ἐοώδη Φογίο ἤφαφα ἐλέία φιιοϑεαἶα7,2 

2γοϊερίε5ε αἱείξεγ. ἘΟΌΥ, 1,δἱ. ασϑᾶπι. 2259, ἔ. ------ ἔδειξε τὸν Δία, “5πονεά 
15 Ζειιβ,᾽ “βεῖ Ζευβ θεΐογε 5 ἴῃ 1{{6- 6 5ῃαρε.᾽ ---- Φειδίας, οἱ Αἰμεη5, 

τῆς τηοϑὲ Ἵϑ]εργαίεα βου]ρίοσ οὐ δηϊαυϊίν, ἃ σΟΠ ΘΙ ΡΟΥΑΥΥ οὐ ῬεΙΙΟ]65. 

Ἠ15 πιαβδίεγρίθοεβ εσα [ἢ6 ΟΠ οΥα] οὨΠτ βαρ μαπίίης βίαίαεβ οὗ σο] 0558] 

5126 οὗ Αἰῆεπμα δηᾶ Ζεαβ; [ἢ6 ἔοΥΠΕῚ ΟνευτορΡΙηρ᾽ 411 6156 ἀροη {π6 Αοτορ- 

Ο]15 αἱ Αἰῆεηβ, [ῃ6 Ἰαίζεσ (τεξεισεά ἰο ἴῃ ἰῃ6 ἰεχί) ἔοσῦ ὅοο γξαῖβ {ῃ6 

βδην]εα ροβϑεβϑίοη οἵ ΟἸγιηρία ἴῃ ἘΠῚ. Ζειβ νγὰβ8 τεργεβεηϊθα δἰζεσ {6 

οοηςερέϊοη οὗ ἩοιηοΥ, 1]. 1, υ2ὃ Ε΄. ΤὨῊϊ5 νναϑ σοηβι οτεα (6 πιοβϑί ρεσίθοϊ 

Ῥτοάαοὲ οὗ τς ρ]αβέϊς γί. ----ἕ Πολύκλειτος, ΟὗἩ 5ΙΟγοη, ἃ γουηρου οοη- 

ΤΕΙΩΡΟΙΔΙῪ δπα τίνα! οἱ ῬὨϊάϊαβ; {κ τη, ΡῈΡ1]] οἵ Αερ]δάδβ : 15 

βίαϊιῃς οἱ Ἡΐδετῖα, δὲ Ατροβ, Κα ΟἸγιρίδη Ζευβ οἵ ῬὨΙα145, [86 τη 6] ἔου 

411 βΒασοεεάϊηρ ἐπηε5. Ε6 τεδομθα βθοῃ ρΡεγίεοϊοι ἴῃ [86 τεργεβεηϊδίοη 

οὗ {ῃ6 Βυχηδῃ ἔοτγτῃ ἐπαΐ ομθ οἵ 5 ρίεοβϑ, (ῃς δορυφόρος, νγὰ5 Κπον 85. 

“[ἢ6 σδηοη᾽ (κανών). ------ ΝΠ ύρων, οὗ ἘΠευΊΠεΓΑς, ἃ Γ6]]Ονν-ῬᾺΡ1] 1 ἢ ῬοΪγ- 

οἰείαβ. Ηδξ ψογκεά ομίεῆν ἴῃ ὈΓΟΠΖΕ; βροῦν ἕατηοῦβ εσα 15 ἀἰβουβ- 
ΤΟΤΕ  δηα ἃ ῬγοηΖα σον. Τῆς Οτεεὶς δηϊΠΟ]ΟΡῪ 5111 Ῥγεβεῦνεβ ΠΘΑΙΥ͂ 

ἔοτίν ερίρτδϊηβ ἴῃ ρσαΐβα οὗ {ῃς Ἰαδτίευ. ----- ΤΤραξιτέλης, οὗ ΑΙΠΕη8, Πουτβηθα 
δθουΐ [μ6 ταϊάα]6 οὐ ἐπε ξουτίῃ σεπέ. Β.σ.,. Εδπ ρῥγεξεστεα τυ ]6. Ἠδ 

ἜΧΟΘΙΙδα ἴῃ τῃ6 βοῖ Ῥεδυίν δηάᾶ ρυδοοῖα] σμδιτη οἱ 815 ἤργεβ, θαΐ ἢδΔα 1658 

οὗ {6 5Βρ16 τηδ͵]θϑὲν ἰμαΐ ομαγδοίεσιζεα {ῃ6 βου]ρίουβ οἵ [ῃ6 ργβοβαϊηρ 
οδπίασγ. ΤῊΣ ΑΡΒτοάϊίε οὗ (ηϊάπ5 ἢΪ5 πιοϑὶ ἔδτηοιβ γουκ. ΕῸΙ ξατίμοῦ 

“΄ 



ΔΌΤΕ. τός 

ἰηξοττηδίΐοη σοποοσηΐϊηρ [656 γί ἰβί8, 866 δυ- βίου 65, Ἔβρϑοὶδ!ν 1 ΌΪκα, 

ὈΚ. 2, 1. 23. εἰ γένοιο. .. δόξεις : ποΐ ὑπιι5081 ὈΙΕ πα Ϊηρ οὗ σοη- 
ἀϊ μα] ἔοσιηβ ὉΥ Γοίδη; ΜΊΤ. 54, 2, 4. ΘΙΤΆΙΠΔΥ σοπξαδίοη ἔγεααεπί 1ῃ 

Ἑῃρ. ---.-- πῶς οὐ, “μον ποῖ᾽ -ξξεὶ " ἀϑϑυγεάϊγ. 27. διαπταίουσα... 

πολλά, “ βΒἰατηπιθτίηρ σοηί] 0 8]γ, πα Βρθβαϊκίηρ ἴοσ [6 τηοϑί ραγί ἴῃ Ὀδτ- 

Ῥατγοὺβ ρῇγαβθ.᾽ διαπταίω Οσου5 ΠΟΜΠΘΙΘ Εἶδα ; 1 τᾶ κβ ἰῃ6 Ιδοκ οἵ 

ἤσεπον, ΜἨ16 βαρβαρ. 16 το ἀουθὲ 4 Βίηρ αἱ 6 ργονίποϊδὶ ἀϊαϊθοὶ οἵ 
ϑαιηοϑδίδᾶ. 28. μάλα δὴ σπουδῇ συηνείρουσα : ἀϑ114}}Ὑ} ᾿πἰεγρτγείεά 
ἴο πιδδῃ, “βρεακίηρ σοπηθοίεαϊν ἢ δχίγεηι αἰ σα] γ᾽; Ραΐ ἐπαὶ τουἹά 

6 ΟὨΪΥ 8 τεϊτεγδίϊοῃ οὐ {π6 1άθα δ] γε δαΎ ΟἹ ΔΙ ἘΧΡΙ 556 α ὈῪ διαπταίουσα, 

δη4 βουηᾶβ νεΥὺ ἀννϊκνγασα θη ἰακθη ὙΠ τψμαΐ ἕο] ον5. Βαίίοσ ἰδ] 
σπουδῇ ἴῃ ἰδ σΟΙΏΤΊΟΠΕΥ Τηθδηΐηρ, δηα ἰγαηβίαία ἰῃ6 σοπίεπηρίαουβ (οἴ. 

ὭὌρκπι. ἄς (οσ. 309) συνείρουσα ἸἸϊΕΥΆ11Υ : ὁ. Ὑ]ησΊηρ ΠΟΥ ννογβ ἰοροίμοτ Ὑ]Ή 

στϑδὶ βαγηῃδϑίηθϑϑ, δηα ἀοίηρ μετ Ὀεβί ἰοὸ ψὶ τὴθ ονεῖ. 980, τὰ πλεῖστα. 

οὖν͵ διέφυγεν, “ΤΟΥ {π6 τηοϑί 586 βαϊἃ βϑοδρεα ΠΥ ἸΠΘΠΊΟΥΥ δ΄ οπσς,᾽ -- 

ἀτγίνβη ουὐ "γ τ 6 ΒΡεθο οὶ ἐῃαὲ ξο]] ον. ἘῸΥ ἤδη ἴῃ {815 56η56, οἵ. ΟοοΚ, 

12 (72, 15); Τυογά. τ, τ8. Κ, 4099, 2. 

Ζἄορ “ μίμνε" οἰοχερογιέν σεῖς ζογίῆ “24 ρἰογίδε ΟΣ ἃ ἠεγανγ ξαγέ67. 

Ῥ. ὅ. 2. ὧδέ πως, “ἀουΐ 45 ξο]ονν8.᾽ πὼς αἰβοϊδίτηβ νεῖ 8] δοσυγδοΥ. 
9. 2. Παιδεία, “ (υἱίυτα.᾽ 3. συνήθης, κτλ.: ἔγοτὴ ἢῖ58. βοῆοοί [1ξ6. 

εἰς τέλος, “ Ρετέεοι]γ. 4, μου: α. 171,1; Η. 57ζ4-. 8. οὐδὲν 

ὅτι μή, “ποιῃίηρ Ὀσῖ᾽; ὅτι, 10 “11 6 γϑιλθυλθεγεά, 15 δᾶν. δοο. οἵ ὅστις. 
Τ1.11., ἑθ πη, ὁ {μετα 15 μοϊῃϊηρ 45 ἴο ψ ΔΙΟἢ χοῦ Μ1Π τοὶ. μή, ΜΠ ετε Ὀείίευῦ 

Οτεεῖς, οὐκ; ν. ποίε ἴο 1. 7. τούτῳ -- τῷ ἐργάζεσθαι. 8. ὀλίγα, 

κτλ., “ΥΟΌΣ ξαγηΐηρδ βοδηΐυ Δη4 Ρ] τυ. 9. εὐτελὴς τ. πρό., “ ᾿Ἰπσοῃ- 

β᾽ἀοταῦ]α ΒΕη γοὰ ἀΡΡΘαΥ ἴῃ ΡῬαΡΠ1ο᾽; 1.6. ψΙΓΠουὺέ δἰΐθηἀδηίβ οὐ οἰἸθ δ 

ψ0 ἰπτοπρεά ἀρουΐ {π6 πε] ην δηα {π6 ρονετέα!. 10, ἐπιδικάσιμος, 
“ ροηξηᾶξα δρουῦΐ ἴῃ σουγί ἢ ξξε " ΤΠ ἢ βουρξΐ αἰζοτ᾽; Ττὰγθ ψοτα,. ϑοῖηδ 

ΤΆΔ 1{ δοίϊνε, "αϑείαϊ ἴῃ σουτγί,᾽ “ἃ σοοά δάνοοσδίε.".----- φίλοις, κτλ., ἀαί. οἵ 

ΤΕΙ͂ΘΥθησΘ. 11. αὐτὸ μόνον, “ ΟὨΪΥ 1υϑἰ ἃ ψοΤΚτηδη.᾽ (ΟἸητηοη ἴῃ 1 ποΐδῃ, 

οἵ. Ομαγ. 6 (15, 21), 45 4130 αὐτὸ τοῦτο; δάν. ᾶςο. 12. τῶν... δήμου, 
“οηςβ οὗ {6 σοϊησηοη μετά. ἢ ἃ 86 οὗ (ῃς ρασγί. σε. ψιμουΐ εἷς ΟΥ 

τι5γ ῬἝου]αΥ ἰο Γποῖαη. (ΕΓ. ΑΡροΟ]. 15; Δάν. ᾿πάοςί. 8, ἘτϊΖϑομα ψυτὶΐεβ 

ἢεῖθ τοῦ δήμου εἷς, τὸν ἀεὶ προῦ., δι εἰπε ἀδίίοῃ τν Ιοἢ σοχητηθη 5 1561. 
ΤΕ σομηοῃ τεδάϊηρ ἰ5 [)6 βαῖηβ, Ἔεχοερὶ {μαΐ ἀεί βἰαπάβ Ῥεέοτς τόν. 

ὈμΠΚεῖν, ἔγομι [6 τχεδηΐηρ οὗ ἀεί. ----- ὁ πολὺς δῆμος --Ξ οἱ πολλοί, φρεζρτς. 
-- εἰς ἀεί, “γουγ ΜΠΟ]Ε 11ξε ἰτουρῃ. ΟἿ, Ομᾶγ. 17 (25, 8). 14. λαγὼ 

εν ζῶν : ῥΡγονοσθίαὶ οἵ ἃ [16 βυρ᾽εοϊ ἰὁ σοπίπαδὶ!. Ὠαγαβϑίησ. Οἱ 
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Ῥεῖ. ἀε (ου. 263; Ηάι. 3, τοῦ. ---.. ἕρμαιον, “ οάδεηα᾽; ἔγομη Ηεγηε8, 
Ραΐζοῃ ροά οὗ 41] ἰγεαϑαγε-γονε δηαᾶ βυάάξῃ Ἰποϊς : ν. ποίε ἰο Τίμη. 24. 

Ἡδεῖα δρουΐ εαὰδ] ἰο “ Ρ]αυίῃϊηρ.᾽ 15. εἰ γένοιο. .. ἐπαινέσονται. .. 
εὔξαιτ᾽ ἂν : ὈΙεπαϊηρ οὗ {μϊτά δηάᾶ Τουτὶ ἔουτηβ οὗ σοῃά. ἴῃ “Δροάοϑίϑ' 
αἴΐευ ῥγοίαϑὶβ οὗ ἐουγίῃ ; ν. ποίς ἴο 1. ------ πολλὰ θαυ, : υϑ08}}}ν πολύς 5 
σοηηροίθα ΜΠ ἔο]. δά].. Ὁ. καί, 45 1. 25. Ῥεΐον. (Ἕἵ. εῖη. 20, 112. 
17. οὐκ ἔστ. ὅς --Ξ- οὐδείς. 18. οἷος ἂν τς, “Ποψενεσ ροοᾶ ἃ βου]ρίου 
γοΟΙ! ΤΏΔΥ̓ Ὀε.ὕἾἢ 10. 20. ἣν δ᾽ : δέ σοττεθροηαᾶβ ἴο μέν, 1. 4, αὶ [ῃς 

ΔΕ 6515 15 ν ΕΥῪ 5]Πρ 8 . 21. ἔργα: ᾿πο]π 65 Ροΐῃ πράξεις ἀηα λόγους. 

23. ὡς εἰπεῖν, “50 ἰο 54Υ,᾿᾽ “ἀρουῖϊ᾽; τεβίγιονε οὗ πάντων. Ε. 268 : 
Η. 772. ----- ἔμπειρον : 55. σέ. 24. σοι: ἀεί. οὗ ἰηΐεγεβὲ ; Ε. 184, 3; 
Ἡ. κ97. ----- ὅπερ κυρ, ἐστι, “ῃς ραγί ΟΝ 15 ΒΌΡτΕμηΒ ἴῃ γουῦ. Νευΐεῦ 

τεϊαῖῖνε τὴπ5 υϑεά τοραγά]θββ οἵ [ῃ6 σεηᾶοῦ οἵ (ῃ6 δηϊεσεάθηΐ, σε [86 

Ὁ οσ μδᾶ ἰη τα ποῖ ἃ ραγίσα]ασ Ὀὰΐϊ [86 πηΐνεῦβαὶ σοησερί; οἡ {πμ6 

ΒΆΔΤῚΘ ὈΓΠΟΙΡΙΘ οὐ ΨΏΙΟΝ 4 ῥγεᾶ. δ4]. 15 οἴΐδβ μυΐ ἴῃ πϑυΐεσ ταραγά 655. οἵ 

σεηᾶεγ οὗ βυρ͵εοῖ. ΟΕ. Χ. Μεῖλ. 1, 2, 564. Κ. 361,2. 249. ὡς ἀληθῶς, 
φογίσοίριθ. ὡς ἴῃ 5 δηᾶ 51111ΔὉΥ ἘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5 β γε ηρίῃοη5. ροϑίζϊνα 45 ἴΐ 
ἄοεβ βυρεταίίνα : ἴῃ οτἱρῖῃ, μούγανεῦ, ΡΥΟΡΔΌΙΪΥ 1|κ6 οὔτ Ἰα]οπι, ὁ“ 45 ἱστὰς 

5 ἵταε.᾽ Κ΄ κπ5, Α. 15. ΤῊΣ ρΡῃγαβε επηρμαβίζεβ ἀκήρατος, “ΤΘΆ]]Υ ρεηα- 
ἴηε6.᾽ .----ὄ. λήσει. .. μετ᾽ ἐμοῦ, “ἰῃ6 εηζγα Βἰβίοσυ οἵ {88 ραϑβὲ δῃά 188 

ἀεπιδηᾶδ οὗ {πε ργεβεηΐ γοῦ Ψ11] απαογβίδῃα ; ΠΔΥ, τιοτα, Ὁ 11 τὴα δὖ γουτ 
δἰάς, Ἔενυθῇ {π6 ββϑοζείβ οἵ ξαϊυσῦ γοὰ Ψ1] ἔογεβεα. Νοίϊος οἱ αϑίϊς 

διταησειηθηΐῖ. [ἡ ἔδοῖ, “ Ου]ίαγε᾽ ΡῥΓοιηἶβε5 [8 γουηρ Ταιοῖδῃ ψνμδὶ τΠ68 
ἢετο οὗ “1 οςΚβὶεν Η411᾿ νγὰ5 δἰζεσυ 815 "νου ΒΌΡ]1Π16.᾽ 5816 Ψν1]] που 5 ἢ 

τὰ “ΜΠ τῃ6 ξαΐϊγν [4165 οὗ βοΐδβηοα ἀηᾶ [86 Ἰοὴρ τεβαϊ]ὶ οἵ {π|)ὸ᾿; “16 

σεηΐαγίοβ Ὀεμἰπα᾽ Ὠἰπὶ 5841] τεροβα “ἼἰΚα ἃ ρεδςεῖα] Ἰαπά᾽; 1[ὴς6 Ῥσουμΐβε οἵ 

1τὴ6 Ῥγεβεηΐ 584]1 θὲ απάεγβίοοα ; δῃᾷ ἢ 5841] αἷἱρ “Ἰἴο {μ6 ξαΐαγα [8 85 
Βυτδῃ αὐε οου]ά 566,᾿ ἀηα οαδίοι βοὴ “ν]βίοῃ οἵ (ῃς ψοτ]ᾶ᾽ δηᾶ οὗ ἰῃ8 

σοιηϊηρ “ΟΠ ΘΓ. 

Ῥ. Θ. 1. καὶ ὅλως, “΄ῇ 4 Μψοτγά.᾽ 2. οὐκ ε. μακ : ν. ἅδονα, 1. 

3. διδάξομαι: ν. ΔΡονε, 2, ποίβ οῃ διδάσκου. 11. 3. ὁ τοῦ δεῖνος, 

“[ἢε δοη οὗ ὟΝ Βαϊ ᾽5-5- τη. 4, ὁ βουλευσάμενος. . . τέχνης, “0 
μαᾶ ἰβουρῃῖβ ἀρουῦί 50 ἸΡΏΟΘΙΕ ἃ ἰγαᾶβ.᾽ οὕτω ξ0]]ογ5. (ῃ6 ψοτά ἰ{ τηοα!- 
ἢε5, 8 αῦονϑ, 7, δῃᾷ ποί βεϊἀοχη. 5. ζηλωτὸς κ. ἐπιφ., “εἸηυ]αϊεα Δη4 

εηνϊεα. 6. ἐπὶ τ. ἀρί, εὐδοκ., “ἴῃ ΠΙΡῊ ταρυΐς 45 ἃ τηδη οἵ πηοβί Ἐχοε]- 

16ηΐ ἰα]θ ηἰβ.᾽ ἐπί σαιιβα]. τοῖς ἀρίστοις Ἡεαίετ ; οἴ. ἐπ᾽ ἀγαθοῖς ἴῃ Χ. Μετη. 

2,1,27. ΤΕ 1 Αἰ νϑύβιου Πα ῖΚ65 1ἰ οὗ 767,47, ΟΖ»: 717,2 οἸεζί247,2. 7215 1ρ- 

75. 8θ. ἀποξλεπόμενος, “Δάτηϊτεα.᾽ 10. ἀρχῆς: υῃάεγ 1[ῃ6 ΕἸΙΏΡΕΓΙΟΙΒ 
οὗ τῆς βεοοῃά οδηΐζυσυ, ΒΟ οΪαβ εσῈ οἤΐξηῃ δἀναποεά ἴο τουδὶ οἤῆοεβ; 



’ 

ΔΙῸ 72.5. ; ᾿ 167 

ν. Μεγίναὶθ, Ηἰβι, οὗ 6 Ἐογηδηβ, Οἢ. ΙΧ. Γλιοΐδῃ ὨΙτη5618 Πε]α οἴῆοο δὲ 

Οδ ἰπηε ἴῃ Ἐρυρῖ; ν. μἰ8. Αροϊορῖα, 12. ----- προεδρίας : (ῃ6 ρτίν!Περα οὗ 

ΤΟΞΟΙνΘΩ͂ ΟἹ βιϑί δοδῖ αἱ ἴῃς {ῃθδίγο, δοοογαάξα ἰὸ τἤθῃ οὗ τδῇκ. (Οἱ, Ατ. 

Κηϊρῃίθ, 702 Εν, Ηδῖς ρευθαρδ ΤΠΟΥΘ ΘΘΠΘΓΔ]; Ὁ76 ΠΊΔΥ ἰγδηβ]αΐε ἀρ. κ. 

προε., " Οος δηά ρΈΡ]1ς ἀἰβέϊη οὐοη.ἢ 11. ἀγνὼς κ, ἀφ., “ππκπονῃ 
δηὰ πηποίϊοσα. 13. τοιαῦτα: ρῥΙεά., “δο0 ἢ δἂῇἵς ἴῃῆ6 τλάγκϑ, εἴο.ἢ 

14. οὗτος ἐκεῖνος, “(παι ᾽5 δε,᾿ “ἰμαῖ 8 (6 τηδη.᾽ (Οἱ. πολ Ηεγοάο- 

ἴᾳ5, 2; Ῥεγβίαβ, 58..1, 2δὃ: 

“4εὲ 2εἰζογηηε αἀζρείο εοπογαγέ σέ εἶ22227) ἘΠῚ  Ἐ8 τ΄ 

12. 15. τι σπου. ἄξ., “ Δηγίπίηρ 5ευϊοῦβ,᾽ “ ΔΗΥ͂ τιϊδίοτίπηε.ἢ 18. 
δυνάμεως : α. 173,1; Η. 577, α. 19. τὸν πατ. ... εὖδαι., “ ςοηρταίυ- 
Ἰαϊϊης γοῦγ [Δ ΠεῚ οἡ μανίηρ δυο 4 βδοη.᾽ (Οἱ. Ατὐ. δναβρβ, 1512. ΕῸΥ 
βεῃξ δηΐ, 1Ὁ. 1275 ἔ., ἀπά (Ἱουάδ, 1206 Η. 20. ὃ δὲ λεγ. .. περι- 

ποιήσω, “1ῃς σοπιηοῃ βαγίηρ, μαὲ ξογτβοοίῃ δοῖὴβδ πθῃ δἰΐαίῃ Ἄνθη (καί) 
ἱτητοΥ Δ ΠΥ, 1 0111 ΓΘ 411Ζα ἴῃ νου οα56.᾽ ἄρα ἴῃ δ οἢ σΟΠΠΘΟΙΟΙΒ 15 Οὐδ ῃ 
ἰγοηΐοαὶ]. Γαλιοΐδῃ ἀβϑαπ]Ὲ5 ΠΟ ΓαΘΡΟΊΒΙ ΠΥ ΤΟΥ [86 ῬΟΡαΪΑΓ Ρε]1εἔ. ΤῊΣ 

Ἰσηα οὗ ᾿πηπλοσίδ!ν, ἐμδὲ οὗ Π15 ὑυουῖβ, νοι μ6 Ἀθτα ργβαϊοϊβ οὐ ἈΪΏ1561Ὲ, 

Ὧδ Πᾶὰ5 ΠΥ ραϊηθά. (Ε. τ[ῃ8 5ἰπλη]δὺ ργεαϊοίίοῃ οἵ Ἡούδοα, Ἔχε ρτ 2:02216- 

22422212472, Εἴς,, 3, 30, 23, συνών: ν. ἴο φοιτῶν ἀΌονε, 1. τοῖς πέεπαι,, 

“Βα οσαϊατεά. 24. Δημοσθένην (384-321 8.6.), ἔς ραἰτγίοιϊς ογδίου 
ΔῊ βἰδίθεδιηδη οὗ Αἰῆθηβ 1 (ῃ6 ρευοα οἵ βίγυρρὶθ δραϊηβδί {6 γιϑίηρ 

Ῥονεῦ οὗ Μδοβάοη. ΗἨΐ5 ἔαίῃεσ νγὰϑβ ἃ νο εβϑαΐὶα σα ]εΥΓ δἀπα ὉρΒοΙβίεσεγ 

ἴῃ σοοά οἰτουχμηδίδηοθϑ. [Γαοίαῃ τῆθίου δ! ν εχαροογαίεβ (Π6 ον ]1η655 οὗ 

ἢϊ5. ΙΓ. 25. ἐκεῖνον : ν. 4ἀθονε ἴο ὅ. ---- τίνος. . . ἡλίκον ἔποι., 

“ΜΏοΒ6 50 ἢ6 ψ5, δἀηά ον ροτεδί 1 πηδάς Ὠιτη.᾽ - Τ νὰ ᾿πἰεσστορδίνε βεη- 

ἰθῆσδϑ αι] [ἢ οἵζεῃ ἴὰ ατρεῖς, 45 βοπλδίμηςβ ἴῃ [δίϊηῃ, σοηἀεηβαά ἰηΐο ΟὨΘ. 

Γ΄ Χ. Με. 2, 2, 3; εμη. ῬὨ1]. 1, 36. Κ,, κεδ7, 7. 26. Αἰσχίνην: 
᾿ρΟ]ε ταίεα Ατἰβεηΐβη ΟΥ̓ΔίΟΥ, ᾿ΔΥΘΥΙΟΥ ΟὨΪΥ ἴο Τεπλοβίῃθηθβ, οβα ταῖν] 

Δ ΡΟ] 1041] Ορρομδὴΐ 6 νγα8. Ηδ νβ τείδι θα ὈΥ ῬὮ1]ΠΡ, δα ψὰ5 {86 

σμΙεξ τποὰίμρίθοα οὗ {ὰ6Ὲ Μαοδάοηϊδῃ ραγΥ δὲ Αἴμθηβ. ἘΠ τποίδθοσ, 

ΟἸδισοΐῆθα, νγὰ5 ἃ ὑυὶεβίεβθϑ ΟΕ βοὴξ ϑοχί οὗ ἢοΐ νεΥΥῪ γαρυίδῦ]ε γα] σιουβ 

ταγϑίογιεβ. Αἱ [δδ τπτἰδεϊοηβ 1 νγὰ5 584] ἴο θεδὲ ἃ Κειε-ἀγὰπι (τύμπανον). 

ΤῊΙ5 5 ϑυϊβοϊδηίΐ ἴο σῖνε δηλ. ρχγουηα ἔου βίης Αθβοδηθθ (46 (οΥ. 

284) σοῃίειηρία ουβὶν “ἰῃ6 βοὴ οὗ ἃ Κει16-ἀτυταηηεσ.᾽ [οΐδῃ ταρεαΐβ 1 

ἤδγα ἴῃ 411] Βορεσγῆξεββ. ΕῸΥ []} δοσουηΐ οὗ {με886 οτδίοσβ, ν. Μδῃδνυ, 

Ηϊϑβὶ. ατεεὶς 1.11. νοὶ]. 1. 477. Σωκράτης (469--300 Β.6.), ἔαίῃετ οὗ ατεεκ 
δίῃ 1οα] ΡΒ] οβορῦν. δ ψγὰ5 1ῃ6 500 Οὗ Βορῃγοηίβουβ, ἃ βου] ρίου, Δηα ἴῃ 

Ἦ5 ΘΑΥΙ͂Υ γε8Ὶ5 15 βαϊἃ ἴο ἢαγνε ἔοϊ]οννεα Ὠ15 δία 5. οδ]]ὴρ : ν. ατοίε, 



16ὃ 755 ΑΚ ΖΑΖΙ͂. 

οἢ. ᾿ἰχν]]]ἱ.; Οὐτῆαβ, ὈΪΚ. ν. οἢ. 11.; Μδῃβδβνυ, 11.; ΒΙδοῖῖθ, “ΒΌυΓ Ῥἤδβεβ 

οἔ Μοχαϊϑβ.᾽ 28. ἑρμογλυφικῇ : [ὑ 15. ΟΙΘΑΥΓ ΘΠΟῸΡὮ ἔγουῃ {Π15 ραββαρα 
ἀμαὶ {η15 ψοσα ψὰ58 εἜχίεηαεα ἔγσγοιη Ἐυμηδε-οαυνίηρ ἴἰο βου) ρίασζε ἴῃ 

σΘΠΘΙΔΙ. 29. ἐπειδὴ... κρείττονος, “45 ΒΟΟῚ 45 Β6 Οδης ἴο Κηοῖν 
186 Ῥείίεῦ ἂν. 

Ῥ., 7. 18. 4. προεδρίας, κτλ.: ἀὐρβίγαοςί πουηβ 816 ἰππ|8 Ρ]γΑ]]Ζοά 
ὙΏΘΩ τοίογοηοα 15 ἢδα, ποῖ ἰο {6 αρϑίγαοὶ ποίΐοῃ, αὶ ἴο ἰπμβίδημοαβ  ΠΕσα 

10 15 πηδηϊοβίθα ἢ 580 ἤεσα “ ΟρΡΡροχίῃ 165 ΤΟΥ οἷν ΠΟ ΟΥβ, Ροννοῦ, δηά 

οἴῆοθ. 7. ἀναλήψῃ, “ ἀϑϑυτης. 8θ. μοχλία, “ογονθοατῖβ.᾽ ----- γλυφεῖα, 
κΥλ., ὁ ΟΔΥΨΕΙ͂Β, Οἢ156]5, Δηα ρχγανοῖβ.᾽ γλυφ. Τουηά ΟὨ]Υ ἢετθ. 9. κάτω 
γενευκὼς ... ἐπινοῶν, ΄“ ὈεΕΠαϊηρ Ἰονν ΟΥΕΥ ΟΣ ΟΥΚ, ΜΙ δαγίυνασὰ [Τὴ 

Δη6 φαγί ναγα ρ4Ζ6, Δη6 1 ΘΥΘΥΥ ΜΑΥ Δ ͵ ]θοῖ; Ὡδνεσ ΠἸΓΠηρ ἊΡ γουγ ΒΕΔά, 
Δα ὩΘν ΟῚ ανὶηρ ἃ ἰπουρΐ [μὲ βανοῦβ οὗ ΤΔ}]1η 685 δηᾶ ἔγεεάοιη.᾽, ΑἹ] 

8658 ἜἘχρυ ββίοηβ, 8116 ἀ βου ῖηρ ΠὲΈγα ν ἰ.6 116 οὗ ἃ βίοπε- συ τ, Δ16 

ἴο Ὀ6 ἰδίκεη ἴῃ ἃ ἥρσυτγαίίϊίνε 56 ηδ56 8150. 13. εὔρυθμα κ. εὐσχ., “5γ1- 

ΤΟ ΓΙΟΔΙ δηα Ῥεδαῦξα].᾽ 14, ὅπως, κτλ., “ ἰαἰκίηρ 0 {πουρῆϊ 845 ἴο 
ΠΟῪ γοῦὺ 5841} γουτβεὶξ αδἰϊαϊῃ ἃ Βυτωτη οἰ το] ἀπ ρυδοοῖα] ἀενεϊορταςηΐ, 

Ῥυΐ γταηαθυϊηρ γΟΌΓΒ61Ὲ 1655 ϑνΟυν οὗ ΠΟΏΟΥ (μα Ὑουγ ὈΙΟΟΚΒ οὗ βίοῃβξ. 
σι. νῆδί Όιορ. Τιϑογί. βαυβ (2, 33) οὗ ϑοοζαίεβ : ἔλεγε θαυμάζειν τῶν τὰς 
λιθίνους εἰκόνας κατασκευαζομένων τοῦ μὲν λίθου προνοεῖν, ὡς ὁμοιότατος 

ἔσται, αὑτῶν δ᾽ ἀμελεῖν, ὧς μὴ ὁμοίους τῷ λίθῳ φαίνεσθαι. 

Ζηεζα7ε οἰδοζα28 25: ζασον οὗ “ ΟἸμἶζεγε᾽ τοϊδοικί ζεαγῆηο ἅ67) Ζζγοιρά, αηπαΐ ἐξ 

ἐγφαζεαῖ ὧν ἦέ7 10 α τυοπασφγζμἦ σογαρὸ ἐζγοκρᾷ 1}6 “27. 

14. 17. λεγούσης, κτλ., “45 586 υἱΐετεα ἰῃε8ε ψογάβ.᾽ Νοίϊοεβ ἔογοε οὗ 
Ἰτηροτσίθδοις ρατ. Αῃᾶ δῖα 85 οἔΐαῃ ηοίϊοε ἐπαὶ ἴῃς ατεεῖὶς 1ἀϊοτη αἰ ε 5 

ἔγοτι οὔὔβ ΕΥ̓͂ υϑίηρ ἃ 5ρεοϊῆσ νεῖ δηά ἃ ρεηξσγαὶ βυρβίαπενο, ἤθτα ΜῈ 

ῬΙΘΕΕΙ ἃ ΡἜΠΕΓΑ] νεῖ δηά ἃ βρεοϊῆς ϑβυρβίδηϊξινα. 18. ἀπεφηνάμην, 
“γεηεχεα τὴῦ ἀεδοϊδίοη.᾽ [ὐ5εα 4150 ψ] γνώμη»νγ. .---- τὴν «. , ἐργατικήν, 

“τῃαΐ βαᾳυδα ἀτυάᾶρσε.᾽ ΤΌΟΟΚΕ.. 22. εὐθὺς ἀρχομένῳ, “τ1ἱ [ῃ6 νεΥῪ 
Ῥεριπηϊηρ᾽; οἰτοῦση. Ῥδτσί. 23. ἐνετρίψατο, “ 506, οσαυβεα πὸ δ]1|σῃΐ 

ἀγαρίηρ ἰο ")ὲ δάηῃγι ηϊδίεγεᾶ.᾽ ὉΤῈ βυρ]εος 15, οὗ σουγβοθ, ἥ ἐργατική. 

24. τω: ἴογ φεμάεΥ, ν. ποία οἡ ταῖν, 6. 25. ἔπριε. .. ἐπεπήγει : ΤΟΥ 

σμδηρα οὗ ἴθηβα δηά ἔογοβ οἵ Ρ]0Ρ., ν. ποίε οἡ παρεδέδομην, 3. ὙἼΏ656 

ΡΙαρεγέεοιβ 1]πβέγαΐε ρυϊποῖρ]α ἔμεσγα Ἰαϊἃ ἄονῃ ρευέε Εν ; ποῖ “8586 πδά 
Ῥθϑθῃ ἤχεά ἴο δε ϑβροΐ, εἴο.,᾿ υΐ “5ῃὴ6 ννγὰβ Ἐχϑα ἴο {πΠ6 βροὲ δηῃᾶ ἰυγηεά 

ἰἸπΐο βίοῃβ,᾽ -- δῃα 850 γειηδὶηθά, ---- Νιόβην : ἀδιρητίεῦ οὗ Ἰζίηρ Τδῃΐδ]8, 

οἵ 1,γάϊα, μὰ ντΐς οὗ ΑἸηρῆϊου, 5826 οἸδιτηβα ϑρουϊοσν ἰο 1,εἴο θεοδαβα 

5ῃη6 δά ΙηΔὴγΥ οὨΠάγεη, 8116 [δῖο δα οὔἱν ἴγο. Απρετζεᾶ δὲ 115 Ὀοδϑί- 
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ἔα] η655, ΑΡΟΙο αηά Ασίοηηϊβ δ8ν ἢ {Ποῦ Ὀον5. 411] ὨΘΕΙ͂ 805 δηά 

ἀδλυρμίοιβ, δά ΝΊΟΡΘ, ὁ 411 ἰδδίβ, ψγὰβ ομδηρβα ἴηἴο 4 τοοῖς οὐ Μουηΐ 

ΘΊΡ 5. (ΟΕ, 1]. 24, 6ο2 Ε.; ὅοόρῇ. Απί. 823-33; Ἐ]θοῖ. τὸ Η.; Ονἱά, 

Ὁ Μει. 6, τ46-312ὥ.0 1. 29. τοιγαροῦν, κτλ., “1 5}411 τεχυϊία γοι, Ὀς 
γν61] δβϑυγεα, ἔου 5 ἀεοϊβίοη. δικαιοσύνης, σ81158] σξη. 30. καὶ ἐλθὲ 

ἤδη, “οοτης, θη, δὲ οῃοβ. καί ἰῃἰεηβῖνε : οἵ. Χ. Με. 1,11,6; 5γτρΡ. 2,23; 

Ι,γ5ῖα5 δὰ Ἐτχαϊοβίῃ. 29. ἘῸγ ἤδη ἴῃ [815 566 86, οἵ. θετη. ΟἸγῃ. 2, 2. 

Ρ. 8. 2. τι ὄχημα, κτλ., “ἃ 5ο7ῖ Οὗ νβῇϊο]α, ἰο ΨΆΙΟΒ ννὰ8 γοκβά ἃ 
Κιηά οἵ νἱηρεαᾶ βἰβθάβ.᾽ ἄἀξη. οἵ οβαγαοίϊεσιβῆςο ; Η. κοῦ. Οἵ. Ἠᾶάῖ. 

7, 40. ----- ΠΠηγάσῳ, τῃε νἱηρεά 5ἰεεα οἵ [Π8 ροάϑ. 3. μὴ ἀκολ. : ρατί. 
564 σομα!Π Π]ΟΏΔΠΥ; ἤδηοα μή. 6. 283, 4; Η. δὅ3290. Τὶ τεργεβθηΐβ ῥτο- 

[4515 οἵ βεσοοῃά ἔογῃι. ΕῸΣ οἵηϊβϑδίοη οἵ ἄν ἴῃ δροάοβίϑ, ν. ΜΤ. 49, 2, 

Ὡ. 3 (6). 4. ἀγνοήσειν ἔμελλες, “γοι εχρεοίξα ἴο τγϑιηδίῃ Ἰρηογαηΐ οἵ. 

6. ἀρξάμενος, κτλ., “1 Ῥεραῃ ψΠ τῆς δαβί, δῃα ἔγοσα ἴμεσα ἰο ῃς πἰτηοβέ 

νγαϑί ἴοοῖ ἃ βύγνου, εἴς. ἘῸΪ ἀρξαμ.. οἴ. τελευτῶν, 45 ἴῃ Ρ]αΐο, ΑΡΟΙ. ὃ. 

Ἡ. γϑδ, Ιαϑὲ ρατί. --- ἄχρι πρός : Κα μέχρι πρός, οἵ τεαπεηΐ οσοα- 
ΤΟΏΘΘ τς ζοψρέ αἵ. 8. Τριπτόλεμος, 5Ξοὴ οὗ (ε]ευδβ, κΚίηρ οἵἱἩ ἘΠ]δΘυ 515. 

ΗΒΡΙΓΔΌΙΥ επίετγίδιηβα Τεπηθίεσ ἤθη ἴῃ Βαδυοῇ οὗ Βεὺ ἀδυρῃίετ. [Ι͂η 

Ταϊυσῃ δῆς σάνε Εἰἴτῃ ἃ σμαγίοι στ ἱρά ἀγαροηβ δηα βεεαᾶβ οἱ σι ῆηδδί. 

ἍΥ1 {815 6 νναημάοδγεά ονοῦ τη6 ψου]ά, βοαδιϊςζοσίηρ [ἢ6 βεεά Ὀείονν, δῃά 80 

Ἰηϊτοάαποίηρ ἀστὶοαατε. Ὗ. Ονἱ]ά, Ἐδϑβ, 4, 507 ἢ. 11. με εὖ... 

παρέπεμπον, ᾿5εηΐ δέζεγ τὴβ {πεὶγ ογαβ οἵ σῃθευ." γενοίμην, ἰζεγαίϊνθ ; 

γν. ποίε ἰο ἀφεθείην, 2. 16. 15. ἀλλά μ. ἐδόκ, : οἤδηρε ἰο Βηϊΐε νεῖ 
ἔτοιι δἰἰγι αΐνε σοπϑδίσχαοίίοῃ. 16. τις: ν. ποίε οἢ τίνα, 1; {ςδηβ]δῖθ, 

“Ῥυΐ 1 {βουρῃς 1 τπιδᾶβ ταῦ τοίασῃ ἰῇ ῥσγϑίν ϑδαμπιρίαοιιβ ἰῇ τα. --ἶ-- 

καταλαβοῦσα, κτλ., “ἴδῃ, ἴοο, ὙΠΘῺ 5816 σατὴξ ὉΡΟῚ ΤΥ ἐδίμοσ βίδησιηρ 

αχρθοίδηϊ. 18. κἀμέ, οἷος ἥκοιμι, “ἴῃ ψιῇῆαὶ ρου 1 Πδά τείασηβα. 
Ῥ͵ΟΙΕΡΒΙ5 ; οἵ. Τδηηγβοι, 772 77εῦι. ἸΧχυ. 1, 5 1 Κηον {Πε6 οἵ ψῆδί ἔοτοα 

του «ατί.ἷ ----- καί τι καὶ ὗπε., “δηά τευηϊηἀεά Εἶτα, ἰοο, 81 4 Ὀϊ οὗ {π6 

1ης ὩΣ Ο5 ΤΕΒΡΘΟΏΩΡ Τὴ6 Ἦδ ΟΔΙῺΘ ὭΘΔΥ ΟΔΥΓΥΙηρ Οὐ. 19. μικροῦ 

δεῖν: Κα ραγεηϊμείίς ἐμοὶ δοκεῖν, Ἰυϑδὶ Ῥ6Ιον. [Ιηῆπ. θεὰ ἸΟΟΒΕΙ͂Υ ἴῃ 
Ἰἀϊοτηδίϊς Ἂχρσθϑϑίουβ. ΕΟ. 268 ; ΜΈΤ, τοο; Η. 772. 20. ἀντίπαις, 

“γοῦίπῃ᾽; ν. ἴο 1 ᾶῦονθ. 2421. πρός, “ἴῃ [Π6 ρσξβϑθῃοα οἵ᾽ τΞ "Ῥεβοδιβα οἵ. 

Ζιοίαν ἐχ2έαϊη» ἦς γιοίζοσ 172 μαγψαξέρερ' ἐδε αἸγΦΩ7,Σ, ---- ἐο φημ σογαρ 2007 ὄπξ 

αϑΡ]Ρ ἤιε γοτε7ιρ᾽ 772672. 

17, 22. μεταξύ: τιλῖκεβ ποτα ἀδῆηϊίε [Π6 ἰδιηρο γα] ἔογοβ οὗ 1ῃ6 Ῥαυ- 

Εἶρ]6, ---τ “ἴῃ [ἢ6 νΕΙῪ πλᾶϑι οὗ ΤῊΥ ΒΡΘΘΟΙ,᾽ “ΨΨΏΠ6 1 νγὰ8 51} βρεακίηρ. 

Οξ. ΟΒασ. 6 (1:5, 30). 6. 277, ἢ. τ (4); Η. 795», Ζ. ------ λέγοντος, 85ς. ἐμοῦ, 



[70 ΤΩΣ ΦΙΖΑΜΙ͂. 

ν. ΔΡονε ἴο 3 (2, 25). ----- ἔφη τις, “ϑοῖὴβ οἠβ βαϊά ̓; ψ]τ ἀρουΐ [6 ἔοτοβ 

οἵ οὔ “αἸα βοπὶα οὔξβ 5840} 23, δικανικόν, “ 5Βιηδοκίηρ οὗ [η6 σουτί;᾽ 

ἤξηςα “ οἰγουμηδίδηςαι,᾽ “ ἰεάϊουβ.᾽ ΙῈ πο ἀσα!ξ σομθίπθ5. μεσα Ῥοίῃ τῃε 

ἸΠτεγ8] δηὰ (ῃς ἀεγνεά τηδδηΐηρ, 85 ἴῃ6 ἀγθαιη-Γουτὴ8 δα ρΡ]εδαεα {πΠεῖγ 
οᾶ568 85 εΐοτε ἃ πάρα. 25. ἢ τάχα. ... ἐστι, “οΥ ΠΠΚΕΙῪ ἐπουρΉ, 1 
ἴοο, πκ6 ΟΊ 0165, 15 ἃ {γθθ- Πρ ΐοτ.᾿ ΕῸΥῪ (ἢ15 δἰ] αβίοῃ, οἵ. 1914]. εο. 10, 

δια ὨΙοάογαβ, ἵν. 151, Ὁ. 28. γεγηρακότων, “τηϊδίγ,᾽ “ΤὨγοδάρατζα.᾽ 

29. ἕωλος, κτλ., “115 {ΠΡῚΔ ᾿Ῥγδῦηρ Οὐ ἢ15 15 βία]ε; μ6 ἀϊἃ ποῖ ἴδκθ 5 

ἔου ἃ Κιηά οἵ ἀγεδῃ ηιεγρυείευβ, ἀ14 6 ᾽ ἘῸτΥ μή τὶ γι, ν. (ᾳ. 282, 2; 

Η. δ29. 390. οὐδὲ γάρ, “ψὮΥ, πο τηοτὰ αἸά Χεημορῃοη. ἘῸΣ Χροηο- 
ῬΒοΩἶΒ ἀγεαπ, ν. ΑῃδΌ. 3, 1, τι ΗΕ. Βυΐ Χεη. β5ᾶὺ85 ποίῃϊηρ οὗ μανϊηρ 

παγταϊεα ἢϊ5 ἀγα ἴο [ῃ6 ΔΙΙΏΥ, ἃ5 15. ΠΕΥῈ ΠΡ]164. Τλιοϊδῃ 5. ΤΔΘΠΊΟΥΥ 
5665 ἴ0 βανα Ὀδβη 5} 0. ΠΥ δὲ ἔλα! θη ἢ6 ρεηπθα [ἢ15. 

Ῥ. 9. 1. ὡς, κτλ., “μον ἰΐ βθειηθά ἴο τη ἐμαὶ μετα γὰ8 ἃ ἢδιῃβ, 

εἴο.᾽ 2. καὶ τ, ἄλ,, “δηά 80 οῃ.ἢ 3. οὐχ: τεαρεαϊβα [ΟΥ̓ ΕἸ Ρ 8515, 

δΔηα Ῥεοδιβα οὗ ἰηϊοσνεηΐηρ βεηΐθηοθ. ΟἿ. Χ. ΑηδΡ. 3, 2, 25. ---- ὑπό- 

κρισιν, “ πηαίζευ ἔου ἱπίεγργείδιοη.᾽ ἘΕὙΪΖΒΟῆῈ σἤδηραβ ᾿ἰ ἴο ὑποκρίσεως 

ἕνεκεν. ------ οὐδ᾽... ἐγνωκώς, “ΠΟΥ γεὶ ΜΈ τῃ6 ἰπουρμς οὐ ἰ6]]}1}ὴρ δὴ 

δηςογίδι ηἰηρ δίουυ.ἢ 4. αὐτά, “1ἰ, 1πὲ ἄτγεατα ἴῃ 115. ἀδί8115. .---. καὶ 

ταῦτα, Δηά ἰῃαΐ ἰοο,᾽ “ Ἔ5ρεοῖα γ᾽; ταῦτα, ΔρΡΡοβιίνε Οὗ {π6 ργεοεαΐϊηρ 

βίαϊευηθηΐ. 5. ἀπογνώσει πραγ., 22: α'652 67 ΐο716 767142722, “ΜΏΘΩ. 41] νγ88 

σίνϑη ἊΡ ἴοσ 165. 6. καί: Ῥεϑὶ ἰαῖκα [Π15 ὯἋ5 ει ρμδβίζιηρ χρήσιμον, 
“κροε᾽) “ας Ηἰ5 παγγαῖνα μδα βοτὴβδ φϑε αἴτη.᾽ 18. 9. τρέπωνται: 
ΤοΥ τηοοῦ, ν. ἀῦονε ἴο 4 (2, 5). 10. παιδείας ἐχ.», “ΔΡΡΙΥ ἰπαιηβεῖνεβ 

ἴο ουἰίζατα.᾽ Ὁ. 171,1; Ἡ. 574, ὁ. --τ.. ὑπὸ πεν. ἐθελ., “15 Ἰπο 1164 ἴο 5 Στὶς 

ὉΠάΟΥ [86 ᾿ηῆπεδηςε οἵ ρονοτίγυ.ἢ 12. φύσιν. διαφ., “ἰο {[π6 τυ ϊῃ οὗ ἃ 
οἰ εα παίυτε. 13, εὖ οἶδ᾽ ὅτι, “ ΔοΞυτεαϊν, “τ ουΐ ἀουθι"; Ράγθη- 

{Π6ΈΟΔΙ, κα οὐκ οἶδ᾽ ὅπως, εὑ ἴσθι, δῆλον ὅτι, εἴς. 15. ἐννοών, κταλ., 

“Ῥεαγίηρ ἴῃ τη δὶ 1 ννὰ5 ἤδ 1, εἴς. ἘῸΥ 5 ΓΑ Γ 56 οἵ ρατί. δῃά 

ἱπίεσγορδίϊνε, θα ἰη οὈ͵]εοΐ τα]δίίοη, οἴ. Χ. Μεῖι. 2, 2, 1. ------ οἷος μὲν... 
οἷος δέ: εἰ Ρρμδίῖο τεροϑι τ] οη. 16. μηδὲν ἀποδ., “ ΞΗἰγΚίηρ πὸ ΜΕ] 

Ῥεΐοτε ες ρονεσίυ οἵ ἰἤοβε ἄασγυβ.᾽ μηδέν, ψ͵Ώε͵Ε οἰαβϑὶς αυεεῖκ, οὐδέν ; 

ν. αῦονϑξ ἴο 1. 18. εἰ καί, κτλ., “1 ποίῃίηρ τόσα, δὲ δὴν ταΐε ῃοΐ 1658 

ξδτωοιβ [ἤδη 8ΗΥ Βου]ρίου οἵ [θη 81]].᾽ 



ΓσΠΓΗΠΑΚΟΝ. 

ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕΞ {π6π16 οὗ {5 ἀϊαίορτια ἰβ [ῃ6 νδηϊυ οὗ Πυτηδη 15865, [Π6 
δ Ρ(1η655 δηά 1Δ]6η655 οὗ μαπηδη ραγβαϊί5. [{5 οἰοβίηρ νογάβ σὶνα 
τηοϑβί αἰ ΒΕ] ΟΕΥ 115 ρΓΘν ΔΙ ρ ποία : ὁ ΑὮ, ον Ρ᾽ [140 186 15 μυσηδη 

1161 --- δΔηά ποῖ 4 ψογὰ οἔ Ὁμαζοη " ΤὨΪΐβ 15 0 πὲ ἰμεπια. [1 
15 ἴηὴ6. Ὀυτγάεξη οὐἨ Ἐροϊεϑίαβίεοθ. Μοίδὶ τϑίογμηδιβ δηα ῬτεδοῆεΥβ 

ἴῃ 8}1 οἸΐηγε5 δηά ἂρὲβ ἢανε ψελγθα [ἢ 8 μου] ψ ἢ 115 αἸβουβϑίοῃ. 
(δίῃ ρονοῖ, ἴδιθ, ἡ δ] ἢ, --- τ μαΐ νοῦ ΜΠ]; γαῖ ἃ ἴεν γεδῦβ, δηα 

“ἃ ὨΔΙΓΟΥ͂ τίᾶσα ἴῃ (6 στανεγατά᾽ ΜΠ 6 8411 γουγ Ροβϑθϑϑίοῃ. 

“Α Ἰἰνίηρ ἄορ 15 Ρείίεγ 1ῃδὴ 4 ἀβδά ]Ἰοη.᾽ 500 ἢ ντ ρ5. ἤανα 
{π εἶτ ρἴδοα ; ἔογ 1 ἰβ ψ)61}} τῇδ βῃου ά τεῆβξςοί ἴῃ (ἢ15 ννῖϑα πον δηά 

[6 η, Ιαϑδί [πΠ6 βογάϊά ἀθυηδηάβ οἵ ἰῆ6 ἢουγ ΦΌΒΟΙ ἴοο τηυσἢ οἵ Π15 

1Ππ-ϑ γεηρίῃ ; θα [Π6Ὺ ἀγα ηοΐ 1ῃ68 οπ65 [Πδὲ τηοϑί ἢ6]Ρ ἔογνναγα [ἢ 6 
Μοῦ. ΤΠδΥ ταίμεῦ αἰβῃδαγίθη Ππ8ῃ ἰηϑρίγα ἴου δοίΐοη. ΤΉ Ϊθ 15 
ἃ ἱανοῦῖίθ {ποθ ψὶ ἢ ποίη. Ἐδξ 15 σοηβίδηςτν του ῃϊησ ὍΡοη Ἰΐ. 
ἴῃ ἢἷ5 οἴμεὺ νυ ηρδ ψΏ1|6 ἴῃ [ῃ6 Τ᾽δοραθ5 οὗ (η6 Τ6δὰ ἴΐ 15 βεῖ 
Ὀεΐογα τ1ι5 τοηλ νεῖν ροϊηΐ οὐ νίενν ψ ἢ ἃ ὈΓΠΠ ΙΔ ΠΟΥ οἵ ἰᾳδὰ5 δῃᾶ ἃ 
ΒΡ εηἄου οἵ ἰηνθηιοη Μ ]ο ἢ) ἀγα δἰτηοϑί ἀδΖζΖίίηρ. Βαΐ ἴῃ ΠΟ 51η9}68 
τὶ τηρ' Ὀγ ΤιοϊΔη, ΟΥ̓ ΌΥ ΔΩΥ͂ Οἠς εἶβ6, 1 ἀουθί, 85 {15 πηροδβίηρ 
δαδ)θοι ἀνοῦ Ῥεθη ργεβεηίεαά ἴῃ ἃ τοῦτα ρονεῦα] δηά ᾿πργεβϑῖνα 
ΤΏΔΉΠΘΥ ἤδη ἴῃ [6 οὔδ ποῦν Ὀεΐογα 5. 

ΟΒαζοῃ, ἰἰ Μ|11] 6 τοιπθι  γθα, ννὰβ {π6 σοη οἵ Ἐτοραβ. [( ψγὰ5 

Ὠἷ5. ἀπίγν ἴο ἔειγν ἴῃ6 βῃδεβ δούοββ (ἢ τἵνειβ οἵ (6 Ἰοννεῦ ψ ου]ά. 
ΕἘοτ ἰῃδὲ ἢ6 τεοεϊνεα δὴ ονοἱαβ, ν ῃ ]οἢ ννᾶ5 Ρ]δοθα ἀηάεΥ [η6 ἰοηραα 

οὗ ἰῆε ἀεδά. Ἠδξ ἰ5 τεργθβεηίεα (ν. Ψεγρι, Αδηρά, ΝΊ. 298 8.) 

45 ἃ 540 1Πγν-ἀγεββεά, βΒῃασσγ-αὶγεά, βιγρο]]ηρ- εαγάθα οἷα {Ε]]ονν, 
ννἱ ἢ Ὀτῖρῃς, ρ]εαγηίηρ αγεβ, δηᾶ ἰγεπηεηάουβ ἱροῦ, τηδηδοίηρ 5 
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οὐεαῖν οἷά Ῥοφὲ ψι ἢ ἃ Ἰοησ ροῖϊθ. Ἡούηθ5 Ψ85 [26 ΤΠ ΕΒΘΘΠΘῈΓ Οἱ 
Ζεὺβ δηά (η6 σοηνου οἵ ἢε ἀδδά, δπαὶ ραΐγοῃ εἰν οὐ πῦϑην (Π]ηρ5 

Ὀεβϑίάθβ. Ηδ 15 γεργεδθηΐεα δ5. σδύγυϊηρ ἃ δἰδῆς, του ΜὨ]Ο ἢ ἵνο 
βερεηίβ ἐνηδά; δηᾶ 45 Γαγη 56 α ΜΙ] ἃ Ἰααηίν νἱησεα ἢαΐ, δηάᾶ 

54 η44]5, Π|καννῖϑο ψὶηρεά δὲ [86 δηκῖε5. ΤΏδβα οδιτί θα πίττῃ Μ τ 

Πα] κα σιν {Π655. 
ΤῆΘ 5οεξηβδ οὗ {πες αἰαϊοσαςθ 15. Ἰαϊα δρουΐ {π6 τη ἀα]ς οἵ [6 βἰχίῃ 

σοηΐατυ Ὀείοσγε (ηγϑί. [15 ρἱοί δηὰ {ῃ6 σοϊςε οἵ ομαγασίευβ 500 
δι Γαοΐδη ροβϑοϑϑϑα ἃ ἢπηδ 56 η856 οὗ ἀγαϊηδίίς πίηθϑϑ. ἾΠο σου]ὰ 

Ῥαίίοῦ τότ ]1ΖῈ ροῇ (88 ΓαΠ ΠΥ οΟΥὨἨ 411 Πὰτηδῃ ογεαίπεϑβ ἀπ ΠυπΊδῃ 

οἤοτίὶ ἴδῃ μ6 ἰηίο ψῇοβε Ῥοδὲΐ τῆς στγθαΐ δπα {πὸ 51}8}1 οὗ εατίῃ 

τη 5ὲ ΒΟΟΩ ΟΥ̓ ἰαία σοπλε, βἰτρρΡεᾶ οἵ 41} τον ῥγὶζεα δηά Ἰονβϑα ἢ. 

Αμπά νψῇο 50 Εἰ ἴο 5ῆον τι ἢπτηδη [6 ἂ ΗἩθγηιθϑ, ννῆοβο τηδηϊο]4 

ἀαι6 5. ἰοοῖς Ὠΐπλ ΙΓΠΘΥΓ δηᾶ νοη ἰὨγουρῃοῦὶ [ῃ6 νου], ας 0, 

{τᾺτοτὴ ἢἷ5. ἀαΐγ οἵ σοηαποίϊηρ {16 ἀεδα ἰο Ηδάεβ, ννὰ8 187} }}18Γ ἴοο 
ΜΊ ἢ [Π6 ἰδ. οἢ5 οὗ (6 πείποῦ ννοσ]α, δηα 50 σου] δρργξοϊδίε 81] 

ΟΠ αγοη 5 ΟΠ Ου 165 δηα ἀἜϑίγεβ ἢ 

ΤΠῊΘ ΡῬΥΌΡΤΊΘ55 οἱ ἴῃς αἰαϊορτια ταν Ὀ6 Ὀτιεῆν ᾿ηἀϊσαίεα 845 [Ο]]ονν8. 
ΟΠδίοη 85 ροίίεη ἃ "ἀδὺ οἵ τοι Η 8465 ἰο νἱβϑὶ. (Π6 ρρεῦ ψου]ά. 

Ηε πὸ βοοῃξι τέο 65 1 {Ππδη, ἸΘΟΙΑΪγ ΤΟΥ πη, ἢ6 πιεείβ ΗἩ ΥΠΊ65, 

ψ ῃοηὶ ἢ6 ρούβαδαθϑ ἴο δοΐ 45 ἢἷβ. συϊάθ. Α5. (]) δύο 5 {Ππ|6 15 50 

5Βοτί, ἰ 15 ἀδοϊάεα μὲν τηαϑὲ Βπα βοπὶα ἸΟΙ͂Υ Ἰοοκτ-οῦς ψιβεπος ἴο 
ῬεμοΙα μα 116. Νὸ ρΐδςε ῃΙρῇ δπουρῇ ᾿εΐηρ ἰουπά. ΜΙ] {Π6 

αἰά οὗ Α ννοηάοι- νου Κῆρ νοῦθ6. ΟΥ {νῸ τῸΠπΠΊ Ἡ ΟΠΊΕΓ πηοπηίδίη 5. ΔΓ 
ῬΙΠΠΘα οὔς ἀροη δηοίῃει, δηα μεν οἰ ἰο (ἢ ἴορ, ΟΠαύο ψ ἢ 

50Π16 ἰγαρι ἀαίίοη. ΑΠΟΙΠΕΓ νεῦβ6 ἔτοὴ ἩΟΤΊΕΥ οἶνεβ Π1ΠΔ ΟἰθδΥΏ655 
οὗ ν᾽ βίοῃ, δηά ἢδ Ἰοοκβ ουΐ δαρεγὶν ὑροὴ ἰπδ ραπογδαῖηα οἵ Ὠππηδη 
116. δ θὲ ΜΙ, ἰῃς ἕαπιοιβ δίῃ]θίθ, ἃ5 ἢ6 σαύτῖθα ἰῃ6 Ὀα]Π] οι ἢ 

οαίοῃε5 δἰσῃί οὐ συγ5, σἹογυίησ ἴῃ [115 ν]οίοΥ 65 ; ον θα ΟΥΟΘΘ 5 
δὴ ϑδοίοῃ σοηνούϑδίηρ οὐ Ὠυμηδη ΠαρΡίη655.; ΟΌΒΘΓνΕ5. ΤΟΙΏΥΤΙΒ, 

00, 50 (Ἰοΐῃπο μα5 ἰοἱΪά Ηθγηεβ, νν1}] σῖνε συγ ἢ15 “Π]Ϊ οἱ Ὀ]οοά’; 
ηοίΐςε5 ([ῃ6 γουηρ Οαιηῦυβ65 δηα ΡῬοϊγογαΐθβ, ἐπα Βῃοιίβ ἃ Ὀζανο ἴο 
ΟἸοίθο 85 8 ἤδδῦβ ἰεῖγ ξαίθβ. Τ θη τἴἢ6 δυσίν, ΒΓ ν] ηρ, ΡΒ. ΠΩ, 

Τη85565 αἰἰταοί [5 αἰἰεηίίοη ; δπᾶ δ5 πὲ ψαίομεβ ἔμδπὶ 6 ρογοεῖνεϑβ 

8 οἷοι οὗ ξογπὴβ Ἠοαϊίηρ ονεγῃεδά, ψῃΐο ἢ Ἡεγπιε5. οα ἰηαυΐγν (6115. 

Ὠΐτη αὐ ἴῃ6 Ὦορεβ, (6 [6α75, απ {6 κα, [ῃηδί οἴιθεεῦ δῃᾶ Ἵοπϑαΐ 



ΤΤΟΦΟΟΤΙΟΝ. ς ἀπ 

᾿“Τηδηη. ΑΚ5 ΒΕ Ἰοοῖκβ ΟΓΘ οἱοβαῖν, ἢ 5665 βδοῦ ρεύβοῃ ἀδῃρ]ηρ 

αἱ [6 επά οὗ «ἃ πιϊπαία {πγεδὰ ψ ]οἢ {πΠ6 Εδίεβ ἀἴα βρίπηΐηο. ΑἹ] 
(15. βίῖΚαϑ Ὠΐηλ 45 νῈΓῪ ΥἹἀΙ σΌ] ΟΊ 15, ---- Πα Οἢ ΤΟΥ͂Θ 50 ΠΘη Η ΘΓΏ,65 
δχραίδίθβ Ὡροὴ {π6 ἀησογίαϊ εἰν οἵ μαμηδῃ {16 δηα ΠΟρα5, --- ηὰ Πα 

σοΙραῦθ5 τηδη ἴο ὈαΌΌ]65 ὌΡΟη ἃ βίγεαιῃ. ϑϑδίηρ 50 οἰθασὶν {πεῖν 
Ο]]γ, μ6 5865 ἴο Ἄχμοτῦί {παῖ ἰο ᾿ἰνα πη μά] {Παΐ ἀξαίῃ 15 ποί [αν 
οἵ ψβέῃ (ΠΥ ταυδί ἰεανε δνογυίῃϊηρ {παν οαγεα [οΓ Ὀϑῃϊηά, δπὰ 
σοτηα ερίγ- αηαεά 1ηἴο Π5 θοδῖ; θαΐ ἢδ 15 τεβίγαϊπβα Ὁ ἩΘ ΤΏ 65. 

ΤΑϑΈγ, 6 Π85 Ἡ γπλα5. ροϊῃί οὐἱΐ (ο τη (ἢ68 ταβοηρ- ]4 65 οὗ {Π6 
ἀεδά, δῃηά ἰδ ρῃϑβ Ἰουα δηα Ἰοηρ' 45 ἢ6 5665 δῖ ἀδοϊκεα ψ ἢ Ἠοννεῦβ, 
Δη4 {ῃς 4]ἰΓ5 πϑαῦ δ ἢδηά διηοκίηο ψ] τ ϑδουῆοῖαὶ Ὀδησιεῖβ ; δηά 

θη 6 ἐδηιοῦβ οἰτϊε5. ἢ6 848 ἢδθαγαά 50 τῇτο}} δοαΐί, ἀηα ἰαπρἢβ5 
αρσαΐῃ ἰπαΐ ἴῃ ν αὶ βῇδρεὶεβϑδβ ταϊη5. ὙΏἤδη, 1υ5ὲ 45 {Π6 Ὁ ἂὔὲ δρουΐ 
ἰο ἀεβοβηά, μα ρείβ ἃ ρίπηρβα οἵ ἃ θαί8 Ὀδίνεοη ϑρατγίδηῃβ δηά 

Αὐρῖνεβ ονεῦ δοῇὴβ ρει Ῥουπάδτγυ αιαϑβίίοη, --- ἤθη ἢ6 ἢδ5 5εεῃ 

δηοιρῇ οὗ δυπΊδη ἴο]Ϊγ, ἀπά, ψ τ πη Κ5 ἰο ΗθΓΠΊ65 ἴοῦ ἢϊ5 συ ά- 
ΔΏΘΘ, Τα 5 ἴο ὨΪ5 ΙΘΥΓΥ. 

Ιῃ Ὧο ομδ οἵ 1.ποϊδη᾽5 ΨΥ ΡΒ. ἀγο (ἢ6 ΟΠΔΓΏ5. οἱ [ιῖβ8. βίυ]θ, ἢ᾽5 
Καθ βδίγε, Ηἷ5. Ὀϊηρ' βαγοδβτη, 15 ἀθ]οδίθ Ἰσοην, ἢΪ5 ἢΠ6 ΤΟ ΚΚΕΓΥ, 
Ὠϊβ Θαϑύ γαῖ αἰθναίβαὶ ἀϊἰβοοῦγθθ, βθθῃ ἴο Ὀείίζεγ δάἀνδῃπίαρθ. ὍΤῃα 

ἰηϊοτεβὲ ἄοθβ μοί ἢδρ' ἴου δὴ ἰηβίδηϊ; σγαΐμεν 10 ᾿πογεαβθθβ ἰτοῖὴ (ῃς 
τοοηθηΐ Ώδη ΜῸ ἤξδαγ Ηδγπη65 ἀβκίησ Οἤαγοη ὁ ΨΥ αὔὲ γοὺ 

Ιδυσπίηρ ἢ᾽ {Π] 6 566 Ὁ πάγοη αἀἴβαρρθαῦ ψ ἢ (ἢαΐ βαγοδβίϊς Ἔχοὶα- 
τηδίιίΐοη, “ Απῃμά ποῖ ἃ ψοζὰ οὗ ζῇῃαζοη 1 [5 ἀγαϊηδίὶς ἰγατῃ 15 

βυ Κίηρ. ΟΒΔΓΟη 5405 ποίῃίηρ ουὐ οὗ ομδγδοίθσ. Α11 ἢ15 ᾿τηδρῈ5 
. Δη4 σΟΠρΡΑΙΒΟΩ5. δ4΄6 Ὀοϊτον θα ἔγοιὴ δοθῦθα ΜΗ ΜΏΪΟἢ 6 5 
ΤΑΥΑΊΪΑΥ ἴῃ (6 ποίμευ νοῦ. Τἢδ ϑἰζαδίοηβ αἵ οἴδῃ οοχϊηΐοαὶ ἴῃ 

{Π6 εχίγετηθ, ᾿Γ οης πὲ βδίορϑ δῃᾷ δἰζετηρίβ ἰο παρα [6 ἴο ΟΠ Θ᾽ 5 

561. Τῆς ἀϊαϊοσιας ἢα5. 811 [ἢ 86 οἤαγη δηάᾶ παίαγαϊηθββ οὗ δοίπδὶ 
σοηνογβδίίοῃ, ρυδοαῖα] δηᾶ ἀσραηθ. ὍΠα ἱποϊάθηΐβ ἀγα σἤοβεη ΜΙ 

στεδί [ε] οἰ γ, δαοἢ οἠβ δάαΐηρ ἰο [ῃ68 τηργαβϑϑίοῃ δἰγεαάν ογεαίθα ; 
ΜΏ116 ποιμίηρ οουἱα ΡῈ ἤπεῦ (ἤδη 115 πηοοϊκίηρ ᾿γγανεγθηςβ ἴοσ (ἢς 
ΒΌΡΟΓΒΕ ἰου 5. οὐ Ἔχαρρογαίεα τοραγὰ ἴῃ 10 ἩΟΠΊΕΙΓ γὰ5 πηϊνεῖ- 

58}γ Πε]ά. 
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- ΝΟΤῈᾺῈ 5. 

Ολαγονε, γερὲ α77͵νδα 1 ἐδ Ἡ2267 τυογία 707, α ἀἄαν Φ7 οἰρ᾿ἐ σέο, ηηιδεές 
Ζἴογηηές, απα ἡμμεθς Ζήφε ἐο αεί ας 5 “126 70716. 

Ῥ. 10. 1. 2. τὴν ἡμετέραν : 56. γῆν, “186 εατί μ᾽; 186 ὌΡΡΕσ ψου]ᾷ, ἃ5 
ἀἰβιηρυ 5ῃ64 ἔγοϊη Ῥ]αἴο᾽β τεδίτηβ. 1 Ἴχρὶαῖηβ δεῦρο.Ό. 98. ἔπιχωριάζειν, 
“ἴο νἱϑῖε Βα ΙΓΌΔΠΥ ;᾿ 1.6. “θὲ ηἰεγεβίεα ἴῃ δέξαϊτβ ὉΡ μετα. 5. τὰ ἐν 

τῷ βίῳ, “11ε᾿; “1 ναῃίβα ἴο 5686 ψῇῃδί 11{8 15 πκ6. - 6. τίνων: ομδῆρα 
ἔγοτῃ ἱπαάϊγεςῖ ᾿πἰεσγορδίίνα ὁποῖα ἴἰο αἰγεοί, ἰο ὑργενεπί σταρείοη. (. 

Ῥεῖον, τὸ (26, 2), ὅ τι. .. ἢ τί. (Ε,. ϑορῇ. Οεά. Τγτ. γι ἢ. ----. τίνων 

στερ., “ψγηαΐὶ 1ἴ 15 ὑπαὶ πδὺ ἂγὲ ἀδβργῖνβα οἵ ψῃ]οἢ τλλΚ65 41], εἴθ. (ἱ. 
ποία ΟἹ οἷος ὥν, Ὀγτξδηῃ, 1τὃ (0, 15). 8, διέπλευσεν, “54115 ΔοΙοβ5 18 

Θιγχ. 6. 2ος, 2; Η. 707. ---- οὖν, “5ο᾽; ἱπέεγεηςε ἔγοτη βγϑί βεηΐεῃοο, 
“1 ψιαπί ἰο 5:6. ---- Αιδου: Ηδάε5, οἵ ΡΙαἴο, ροαᾶ οὗ ἐμὰ πείπευ σνου]Ἱά. 

Ῥ]Ιαΐο νγαθ 6 σοϊητηοῃ ὨδΙὴ6 ἴῃ ῬΥΟΒα; Ηδάδβ, {πκὸ ΟΥὐσὰβ ἴῃ 1 δἰϊη, Ρῥτα- 

ἐουτεα Ὀγ {86 ροβίβ. 9. καὶ αὐτός, “1 ἰοο,᾽ εππρἢαίϊο. .----- ὁ Θετταλός : 

Ῥτγοίεβδαβ, ἰἸεδάου οὗ [ῃ6 ΤΕ ββα] 185 ἀρδϊηδὲ Του. ΗἨδξ ν5 ἰῃ6 ἢ͵ῖβδί τὸ 

Ιεαρ ἅ5βογε, ἰῃοιρῃ Κπονίηρ ἀεί δναϊεα [η86 ἢγϑί. Τῆς ῬΥ͂δύΟσ οἵ 

Τιδοάαδτηΐα, ὨΪβ ἰονίηρ ΜΠ, ραϊηπεα ἔοΥ ἢ ἰῃ6 ῥανιεσε οὗ τεϊασηϊηρ ἴο 
ΠΕῚ ἔοσ γε μουτβ. ΔΝ ΏΘΩ 186 {Ππ|6 σᾶτὴς ΤΟΥ ὨΪτ ἴο ΓαίΌΓη, 

ς ΒΌΠΗ το {Π6 τε] 5 [Παἱ Κηονν ἢοῖ δαυίῃν ἄαν 
Ἐπ {Πγουρἢ {δ Ροσίαὶ] [8165 Π15 ϑ]θηΐ τᾶν, 
Ἀπ οὐ {πὸ ραϊαςα ἤοοσ ἃ }161655 Ὁοῦρϑβ 5}6 Ἶαν.ἢ - ΟΕ ΞΘ ΟΚΤΗ. 

σῇ 1114, 2, 695 Ε΄. ; Ονἱά, Ηξετ. 12. Δοοοτάϊηρ ἴο Τπιοίδῃ, [214]. Μοτγί. 23, 

4. ν. (45 15. 4150 ἱπῃηρ]164 ΠΕγ6), Ῥσοίεβιδὰβ ΗΪΤη561 56 Ὲῖκ56. ρα 5510 ἔγΟΠῚ 

ῬΙαῖο, δῃηα 15 ρυδῃηίεα ἰεᾶνε οἵ δῦβεῃοβ ἴῖοΥ ἃ ἀδυ. ----- ἐκεῖνος : ν. ἴο 
Ὄγρδτῃ, ὃ (4, 20). 10. λευιπόνεως γενέσθαι, “ῬῈ ἀρϑεηΐ ἔγοπὶ τὴν Ῥοδί.᾽ 

11. ἐς δέον, “ Ορροτγίπηε]γ," “ἴῃ {Π 6 ΠΙΟΚ οὗ ἰπηε᾽; 11. “το πεεα. (Ε, Ὁ. 

Ηἰϊβι. Οοηβογ. 63. 12, εὖ οἶδ᾽ ὅτι, “1 ἸῺ δυτε᾽; ρΡδυβηξῃθίίο: ν. ἴο 

Ὄγεδιῃ, 1ὃ. 13. ὡς ἂν εἰδὼς ἅπαντα, “[ΟΥ γοι, 1 ἸῺ τῃϊηΚΊηρ, νου] 

Κηον δνεσνίβίηρ.᾽ ὧς, Βυδ]εσῖνε, βῆονβ {μαὶ 1ῃ6 τβάϑοῃ ρίνεῃ ὉΥ ἴδε 

Ρατιϊοῖρ]α 15 186 ορὶπίοη οἵ Οβάσγοη. 6. 277, ἢ. 2 (α); Ἡ. 795, δ; Μ. 1738; ὦ. 

ἂν εἰδώς, δαυϊνα]οηΐ ἰο Δῃ δροάοβϑίβ οἵ (86 Τουγί ἢ ΤΟΥ, ΟΥ̓ Ὼ50-0 4115 

Ῥοϊεηίϊαὶ ορίδενε. 6. ζΖιι; ΜΤ. 41,1; Η. 803, Φ. ΤῊβ σοπάϊπίοῃ, ἸΕῚ 

5ῃου]ἃ 45Κ γου,᾽ δα51}}7 βυρσεβίει. 15. τι διακ...  ἀνθρωπικῶν, “ ἴο 
ἐχεουΐα ἔοσ 186 Ζεὺβ ἅθονε 50ῃ16 σου] 5510. τοϊδιϊησ ἴο τηϑηκιηά.᾽ 

διακονησόμενος δοῖϊνε ἴῃ τηδδηϊηρ, 45 ἴῃς τη αϊα οὗ [15 νεῦ οξίξῃ ἴὰ 
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Ταιοΐαη. ΕοΥ ἔοτοθ οὗ ρατί., (. 277, 3; Η. 780, (ἷ. ------- τῷ ἄνω Διί: {μ6 
ΠΎρΑ] Ζααβ, ἴῃ σοπίγαβὲ 1 Ρ]αΐο, οἔΐθῃ οα]64 ὅ κάτω Ζεύς. Τὴ Ὁ) 14]. Μοτί. 

23, 1, Ῥγοίεβίϊδιιβ δά άγαδβεβ ΡΙαΐο ἱμ ἡμέτερε Ζεῦ. Ἡοτηει, 1]. 9, 457, 

Βίγ 165 Ὠΐτη Ζεὺς καταχθόνιος. 16. δέδια : 2η4 Ρετΐ. οὗ δίω (Ν εἰζοι, 195), 

Ῥυξ ἴῃ τηθδηΐηρ 45 Ἰμουρ ἔγομῃ δείδω. ῬτΕΒαηΐ ἴῃ ΓΟΤΟΘ 1Πκ6 οἶδα. (ἃ. 20ο, 

ῃ. 6; Ἡ. 712. 17. ὅλον ὑμέτερον: ἩδΙγηε5 δα ἔοσ οὔ οὗ 815 ἀπε 5 

ἴο οοῃάαςὶ {δα ἀδδά ἰο Ηβδάβθβ. [Ι͂ἡἢ 114]. θεοῦ. 24, Γϑιοΐδῃ τεργεβεηίβ ΠΊΤα 

ἃ5 σοιαρ αἰ πίηρ ἰο 818 τλούμου, Μαῖα, [αὶ Ψ Ὦ116 (Π6 οἰδεῖ ροάβ ψεύβ 516ε6ρ- 
ἴῃρ Β6 πιυβί ΔοσοιηΡΔΩΥ ἰῃ6 5ηδάεβ ἴο (ἢ6 Ὠδίμευ σου. 18, ῥίψῃ 
κἀμέ, κτλ., “ΤΩΔΥ οδίοἢ τὴβ ὈΥ̓͂ [Π6 ἔοοί, Δη4 ἢυ1] πη6 ἰοο᾽; 1.6. 45 ΜῈ] 85 
ΗἩδερδδεδβίμβ, 0 νγὰ5 

“ [γον ὉΚ ΔΩΡΙΚ [ονα 

ΘΉροΥ οἾδγ [86 ογγϑίδὶ δι επηθηίβ.ἢ 

Α οοἴηΐς 8]]1υϑίοῃ ἰο 11. 1, 500 ἔ., οτα Ηρ μβδδϑίῃϑ 5Υῦ5: 

ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 
ῥίψε, ποδὸς τεταγών, ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο. 

Ῥι 11. 1. ὡς... παρέχοιμι, “πὲ 1 ἰοο, ἴῃ ἀϊδρεαπδίηρ πθοΐαι, ΤΊΔΥ͂ 
ἔαγ 5 οαῦυδβα ἔοσ ἸΔΌΡΓΕΥ ΌΥ ΤΥ τριηρ. Ηδύα ἂη δοοϊάεηξαὶ σοηβε- 

αᾳθποα 15 ΠΠΊΟΓΟΊΒΙΥ δίαίβα 45 [86 ΡῬύγροβα οἵ Ζειβ᾽β ρΡΟββιῦ]6 δοίίοῃ. 

Θυσίοῖ βεαάθηος ψου]Ἱά τϑααίτα 1Π6 58]. Βετα; θαΐ τ1ῃ6 ορίαϊίνε ἴῃ βθοἢ ἃ 

σοπηδοίίοη 15 ἔτεαῦθηΐῖ ἴῃ 1 ποΐλη, ΔΠ6 ΕΒΘΡΘΟΙΔ]]Υ 1η [15 ἀϊαίοραςθ. (ΟἿ. 751 
Ῥεῖονν, 1. 14; Ρ. 12, 11. 3,7; Ὁ. 13, 1. 13; Ρ. 16,1.4; δῃᾷ οἔεη. Οοηβαϊί 

Ἡ. γ4ο, ὦ; Κ., 553, 4. 3. περιόψει, “11 γοι 5βίδῃηά ὈΥ δηά 866 }᾽ 
ΓΕ, Χ. Με. 2, 7, 2, ἴοσυ βαῖὴβ τηδδηΐϊηρ. ------ ἄλλως, “αἱ ταηδοηλ᾽; Ζ272167. 

4. καὶ ταῦτα: ν. ίο Ὀγεδηῃ, 17 (9, 4). 5. ξυνδιάκτορος, “ ἔε]]ον- 

σοπάποίοῦ, νἱΖ. Οἵ ἰῃ6 ἀεαα ἴο Πδάεβ, Τῆς ψογά 15 ἔουπηα ΟὨΪΥῪ Ὦοτα. 

διάκτορος, ἃ σΟἸΉΙΊΟΙ ΘρΡΙ εἰ οὗ ογπιε5 τὰ Ἡοιηθυ, ἡ Ετα 115 5656 15 415- 
Ραυϊεά. ----- καὶ μὴν καλῶς εἶχεν, “Δη6, 651465, γοῦ τλϊρ ἢ 161] ΤΟΙ ΒΟΥ 

{μ686. ἔαοίβ, δ δΔὴγ ταίβ.᾿ Εογ καλῶς εἶχεν, οἴ. Ισαγοιη. 16 (103, 25): 80 

ἴοο ἱκανὸν ἦν, Τίμπη. 37 (50, 21); ἐχρῆν, ἴῃ. 38; ἄμεινον ἦν, ΟΟΟΙ,, 12. 

(73, 2). Τἀζεσδ!ν, “1 νγ85. Μ0611,᾿ δηὰ, ὈΥῪ ᾿τηρ]]οαίίο, 5111] 15. (οἴ. Τιδιίῃ 

ἀἰρεοόαέ αὐιὰ οῤογέεδαξ) ; ἐμαῖ 15, [6 δοίοῃ Ἔχρυεββεά ᾿γ 86 βυθρ]εςέ 1πῆῃ. 15 

ἸΏ Ρ]]ΘΟΙΥ ἀρέα] 164 45 γαῖ, ννΏ116 [86 ῬΓΟΡΙΙΘΙΥ ΟΥ πεοεϑϑιίν οὗ 1{ 511] 
Ταηγαϊη5. (ἃ. 222, ἢ. 1, 2; ΜΊ. 49, 2, ἢῃ. 2, 3; Ο. ξορ; Κ. 3202 ὅ, 4. 

6. μηδεπώποτε: Αἰἰΐς ψου]α Ὀε οὐ: ν. ἴο Ὄτδαιη, 1. 1ῃ ΑὐἹβίορβδῃββ, 
ΕἼορβ, 1907 Ε, Ὁ βαγοῃ 15 τεργεβεηΐςα δἃ5 τϑαυϊσίηρ Βασοῆαβ, ἰο ἢϊ5. στβαΐὶ 

ἀϊδοομγξοτί, ἴο ΡὈΪΥ οὔθ οἵ [ἢ οδίϑ. 9. εἰ... εὕροις, . .. διαλέγῃ : 

ἃ 5.{ΠΚΊ|ὴρ᾽ ᾿τγαρο Αγ, νυ Ὠ]Οἢ 11 ψουἹά Ὀ6 Βαγὰ ἴο ρδγ8116] ἴηὴ Αἰίς Οτεεῖι. 

Ιῃ ρσεησεσαὶ οομαι!οηβ γοίθγσιηρ ἴο [Π6 Ργαβαηΐ οὐ [86 ξαΐζατο, ἐάν ΠΏ τῃῈ 
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50]. 15 (6. τυῖθ. (. 225; ΜΤ. κι. Ἠέτγε, 85 50 ἴῃ Τίμ). 44 (54, 1), {με 

ΨΑΡΌΘΓ δηά 1655 δηϊτηδίε ορί. 15 υβεα νι Ποὰξ ΔῸΥ ΔΡΡΥεοΙΔὉ]6 αἰ δυθπος 

ἴῃ ἔοτος ἔγοτη ἴῃς τερΌϊαγ 580]. 1ποϊδῃ δῇογαβ αρυπάδης ενϊάεηος {παΐ 
ἸΏΔΩΥ Οὗ [86 ἤπεσ ἀἰδεϊποιίίοηβ Ὀείννεεῃ ἐμ6 ορί. δῃηᾶ 500]. δα οεαββά ἰο 

Ὀ6 ἀρργεοϊαίεα. ἡ τῆ ψῇοϊε βυρ]οοὶ οὗ τϊχϑα οομαϊίοηβ, ν. ΜΤ. 54. 

11. ἐγὼ δὲ... ὦν, “ΜΜΏ11 1, οἹα τηδη ἰπαΐ 1 δὴ. Ὧ1ώ. πρὸς τ. πατρός, 
“Ἰὴ {86 πατηδ ΟΕ γουγ ἔαίμοτ,᾽ νἱΖ. Ζεαβ. ----- Ἑρμάδιον : αἰτηη. οὗ ἐπα δδτ- 

τες. Αὐἰβίορῃβδηθβ 85 Ἑρμίδιον. 193, περιήγησαι, κτλ., “ἰαΚ6 της 

ΔΙΟ ΘΩ͂, Δηα 5μονν πι|6 ἐνεγυίίηρ ἴῃ {πῃ 6 ποτα. Ζ14, τι καὶ ἰδών : καί 

ΕΙΏΡ4512Ζ65 ἰδών, ---- [δὲ 1 ΤΩΔΥ 566 ϑοιηθίηρ θοίοτε 1 γείυση. 15. οὐδὲν 
τ. τυ. διοι., “1 5}4]] Ὀ6 πο Ὀείίοσ οἱ ἴδῃ [μς ὈΠπ4.᾽ Ἐὸοτ ρεβηῃ., α. 174; 

Η. .ς81.. 16. σφάλ. διολισ'., “5110 ἀπ Βἴα 2016. --ἰνω Ἰαΐς ταῖς ἔου 
-άνω. ----. οὕτω. .. φῶς, “Ἰυϑὲ (δή) 850, γοι 566 (σοι), 1 ἴοο, ἴῃ [τη 

(ἔμπαλιν), ἀτὰ ὈΠη4Δεα Ῥεΐοτε {Πε Πρ. 157. σοι: δ: ἢϊ1ο41 ἀαἴνα. Ὁ. 184, 

3, 5.6; Η. τοοΩ. ϑ'0ἢ ἀ86 οἵ [86 Ρτοποιῃ5 οὗ ἴμ6 ἢγβί δηα βεοοηά Ῥϑύβοῃ 

15. ΘΟΙΏΙΏΟΏ ΘΠΟῸΡὮ 1 ΘΑΤΟΥ ἘΏΡΊ]5}, Δηα ΒΟΥ ΘΙ 1Π165 πγϑῖ 1] πονγδάδυϑ. 
Οἴδη ἔουπμά ἴῃ ΘΏΔΚβροσε: 6.5. Κα. ξηῃ. ΓΝ. ρατί 11. 3,2, Εδιβίδίξ βανϑ8 
το Βαυάο!ρῃ, “ Ῥαΐ »6 ἃ οα]ίνεσ Ἰηῖο Δ αὐ 5 μβαῃμά᾽; {ῃξη ἴο δ αὐτί, “ ὥοτῃηβξ, 

ΤΊΔηΔΡα 216 γΟῸ οΑἸἰϊνεῖ., Απά ͵υϑῖ Ῥεῖονν, 5}.4]]ονν [6115 οἵ “4 1116 

ααΐνοῦ ἔθ] ]ον τὸ ψοι]α τηδηᾶρα γοῖε ὨΪ5 Ὀῖθοβ {ἢπ8; δῃά ἢ6 ου]Ἱα δρουΐ 

δηά δϑουέ, ἀπά οοπὴθ γοῖε ἴῃ, απα σοῖμα γοῖέ ἴῃ. τα. ΜΟΥΤΙΒ μ45, " Ταῖκα 

216 ΤῊ Κηϊρΐ, δηᾶ δεῖ ἰτη ὍΡ ἰπεγεοη᾽; δῃᾶ ἊΝ Εἰζ θυ, “πα ΡῈ]] γ7216 

ἄονψῃ νοῦ οδϑίϊε.᾽ 1ἠ8ὅ8ᾷᾧ ἀλλά, “5ο᾽; 45 ἴῃ Ὄγρδιη, 2, 4: ν. ----- Κυλ- 

λήνιε: 50 οΔ]]ε4 ἔτομα Μί. Ου]]θηθ, οὐ [286 Ῥογάβθσ. Ῥεΐψεεῃ Αὐοδαϊα δηά 
Αοἤμδῖα, βδογεά ἰο ἢΐτῃ 45 δἰβ ὈἰσίρΙαοθ. (ΟἹ. 1]. 2, 6ο3. ----- εἰς ἀεί, “ ἔοτ- 

{τ} ελ 00} 6 -ῊΝ 9, 20. καταστήσεται --- γενήσεται. (Ἱ. ΤΊτη. 11 (37,20); 

10. 36 (το, 3). 22. ἀκόνδυλον, “ ἔτεα ἴτοτη ἢϑιουξδ᾽: ποσὰ ΟσσῸΓ5 
Π ΟἿΪΥ Βεζα. 23, τί ἂν πάθοι τις, . .. βιάζοιτο ; “ναὶ 15 οἠε ἴο ἄο 

ΜΘ Οὴδ ὍἘὋΟῸ 15 ὶβ {ΓΘ 15 580 υτροηΐ δ᾽ ἘῸΓ τηοοῦ, (. 2232, 4; 

Η. γ5γ-κὃ. (Οἱ. Τίμι. 30 (51, 28). 

Α΄: Οἰαγογιὴς Ζ7ηγ16 ἐξ 59 σδογί, ἐξ ἐς αδεζαζα ἐζαΐ ΖΦ 7η165 γητ5ὲ Πηαἶ ἃ ἰογὲν ζοοξ- 

ομί 7γογ7ὲ τυεζ α γα) 5-εγὲ σέφεν οὗ {75 γεαγ δέ οὐϊαζζιθάϊ. 

24, μὲν οὖν, “Πονενοῖ᾽; υϑεα ΠεΙδ ἴο τδτκ ἰγδηϑι]οὴ ἴοὼ ΘΝ 5 ]εοῖ, 

ΔΗ 45 οὔζεῃ 885 Ὡ0 Δ ΠῚ ΘΙ641 ΡΑΓΈΟΪΕ. ----- πάντα καθ᾽ ἕκαστον, “ἐνεῖγ- 
τ] ηρ Ομ ὈΥ ΟὨδ. 26. ἂν. .. γένοιτο : σογα!ΠτΊ]οη ΒΌρΡΡ γαβϑεα, 6. 226, 

2 (α); Η. 7γ582.0. 427. εἶτα ἐμέ, κτλ., “1Πξη ἴῃ [πὶ οα56 ἃ τειναγαᾷ Μ11}} 6 
οἴξεγβά ἔου τη6 ὈΥ Ζεὺβ 45 ἐπουρῇ 1 ψεῖα ἃ τυμηανναν. 118 51νβ ὕδὴ ΔΎΑΥ, 

Δηηουπσετηδηΐ οὗ [}6 ΤΔοὶ ψγὰ5 πγδάβ ἰΠγουΡ ἰῃς6 τον ΟὙἹΕῚ (κῆρυξ), ἰμαΐ 
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ΔῺΥ ψ)ῃο 5ῃουϊά βηά Ηἴπη πιὶρΐ δὐτεδὲ δῖα, (ΟΕ. Χ. Μεῆλ, 2, το, 1 δηᾶ 2. 

28. κωλύσει : 55. ἧ διατρίβη. Ἑτοτὴ κωλύσει, “ ρτανεηΐ, “ σοΙΊρΕ] ποί;,᾽ δῇ 

αἰθιτηδίϊνε ποιήσει ΟΥἩ ἀναγκάσει τασδὶ Ὀ6 ΒΌΡΡΙΕΑ 1η ἰμουρῃϊ ἔογ ζημιοῦν. 

σε. Ν. Το α Τα. 4, 3; ὅορΡῇ. Οεά. Ἴγγ. 241. Κὶ. 597, Δ. καί 15 ΠοΙΊΠΘΔΡΙΕ; 

ΔῊ δάνετβαίϊίνα σοηΐ. ἀ50411}Υ Ἰηἰτοάποεβ ἰΠ6 βεοοηᾶ νεῦρ. ἘῸΓ Π1[κ6 σοηβίσαο- 

το ἴῃ [,4ἰπ, οἴ. (το. δα ΑΤἸΕς. 7, 15: 2) ογίγμ δ ρα7: 4 ΟἸΦΡΑΤΦΥΣ 122 (022- 

εἴξεΐογια »1α7151472272, ῥοσίμίαίαφιε ἄαεε αὖ 60 ἐγιεγ2οσίία ἐ5σέ. 930. πολ, τ΄ χρόν., 

“ΜΙΐη ἃ Ἰοηρ Μ 116,᾿ “ΤΟΥ ἃ Ἰοηρ᾽ {{πη6.᾿ (ἃ. 179,1; Η. 501. πολλοῦ ρῥτεά. 

Ῥ. 125. 1. ὁ τελ. Αἰακός, “ἰῃς 10]]-τεσείνεσ Αδδουβ.᾽ Αδδοιϑ, ομα 

ΟΕ τῃς Ἰπάρο5 οὗ [ὴ6 πείμεσ νου], ΜΊηΟ05 δηα ἘΠδαδιηδηΐῃιβ 15 δβϑϑοοϊδίθβ. 
1, αοΐαη, μονγαυ θυ, τ |κ65 ΠΪτὰ ἤΘΥΘ [Π6 ταοεῖνευ οὗ 1ὴ6 ρϑβϑαᾶθξ ΤΏΟΏΘΥ, --- ἃ 

ἀυΐγ ψϊοἢ ἢδ εἰβενθτθ, νυ ἱ ἢ 411 ΟἸΠΘΙ δυϊ μου 165, ἀ55]ρὴ5 ἴο ΟἸΔΥοΟη. 

Ιῃ Οφίδριιβ, 4, Γποΐδῃ ραΐβ Ὠΐτη ἴῃ ἃ βοιηθνῃαΐ 51}}1141 οἴοα. Ηδξ [15 

Βεαϊθα δὲ {86 εηίγαπος ἰο Ηδάδϑ, δῃά Ἐγίηθδϑ δ ἴο δοσουμΐ ἴο. τὴ ἔοΥ 

ΕΥΕΙΥ ΟἿδ οὗ 1ῃ6 ἀεδά εηΐεσεα ἀροὴ 86 ννᾶγ}}}} ρσίνθη τη ὈΥ ΑἸἰΤΟΡΟβ. 

---- ἀγανακτήσει... ἐμπολῶν, “111 ΒΕ δΔηηογεά δ ποῖ γεοθίνηρ αν δῇ 
ΟΡΟΪ ἴῃ ἔεεβ.᾽ ἐμπολῶν ἰδῆς ρῥτεαϊοδίίνα ῥδγίοῖρ]θ. (Ὁ. 591, ἐ; 6. 279, 1; 

Η. γοῦ ; Μ. 177. 45 186 ῥδγίοῖρ]8 15 Βυροίμβίϊοδὶ, Ὁ 15 δοσοιῃρδηϊθα ἈΥ̓͂ 

μηδέ. 6. 285, 4; Ἡ. ὃ30. 2. ὡς... ἴδοις : ἴογ {Π15, ἃ5 ΜῈ] 25 ὧς. 

κατίδοις, α5ὲ Ῥεῖονν, ν. ἀρονε, 1 ἴο παρέχοιμι. 4, ἐπινόει, “ ἄενὶ56.ἢ 

6. τὸ μὲν ὅλον, “ἴῃ ἃ νογά᾽ τξΞ ὅλως, 0792712720. 7. ἡμῖν δεῖ χωρίου : 
6. 172, 2, .2. 8. εἰ... ἣν... ἂν ἐκάμνομεν : ρτἰναιΐνε οοπά. (. 222: 
Η. γ46. 9. ἐκ περιωπῆς, “ὉΥ 4 Ὀἰτά᾽5:εγε νἱεν.᾽ (ἠΙ1. ξυνόντα: 
Ἰηδεβηϊίς, Μ. 18ο, ὁ, Ἀ. τ; “ΤΟΥ οὴθ6 ΨΏΟ σοηϑδίδηςν δϑϑοοϊδίεβ,᾿ εἰς. ----- 

ὥρα . . . περισκοπεῖν : α. 261, 1; Η. 767, 5οδ, α. ὃ. 14, ὁπόταν, 

κτλ., “ἔοσ θη [τς ψὶμα Ὀ]ον 5 σγεαῖ ραῃβ, ἀμα βίσ Καθ (86 5411 δϑίδηΐ, 

ΔΑ [Π6 588 15 τυ πηϊηρ ΒΙΡΉ, (ἤδη γου ἴῃ νοῦ ἸΦΏΟΤΔΩΟΘΘ [611] τὴ6 ἴο 5ῃογίθηῃ 

581] ΟΥ̓ 540 Κ ΟΥ̓ [ἢς 5ῃεεῖ ἃ ὉΠ, οὐ ἰδὲ μεὺ βουά Ὀεΐοσε ἰδ ψιπαᾶ; θὰ} 1 14 

γοι ΚΕαρ αυϊεῖ, ἔογ 1,1 5αυ, πον Ὀθβϑί.᾽ 15. πλαγίᾳ : ρτγεάϊοαΐε δηάᾶ 
ῬΙΟΙαρίϊο, 45 4ῖ5ο ὑψηλόν, --- " ΞΕ Γ1Κ658. [6 541] 80 ἐμαί 1 βίαπαβ οὈ] πε. 

17. τ. ὀθόνην στεῖλαν : 16 ἱστία στέλλειν, “ἴο 46 ἴῃ 5411.) ὙΤῊΘ ϑδῖὴβ 
Ἔχργαββίοη ἔουμα α͵βὸ ἴῃ Ἄεσ. Η]βί. 1, 6. ------ ἐνδοῦναι ὀλ. τ. ποδός, “ ἰο 

5] ῖκθ {86 ϑῃθεὶ ἃ Ὀ11.᾽ ὀλέγον δάνεγθ!α!; ποδός Ῥατί. σεῃ., ἀδερεηάεηϊΐ 

ἀϊγθοῦν οα νεῖρ. ὝἋ. 170,1; Η. 574,6. ΤΕ ϑῃβξεί (ποῦς) 15 {π6 ΤῸΡ6 

αἰἰδομεά ο {πΠ6Ὸ ἸΟΎΘΙ σογησδῦ Οὗ {πα 541], ΟΣ ψ ΏΙΟΏ {μ6 τοϊδένα ροβιςοη οὗ 

{πΠ6 5411] ἰο (μ6 νη οδῃ 6 σμδηρεα δηᾶ οοηΐγο]]εαά. Τῆς 5411] τηδδηΐ νγὰβ 

ταοϑί ΠΚΕΙ͂Υ αυδαάγαηραϊατ, αἰἰδομθα ἴο ἃ γαγά βϑνηρίηρ δἱ 115 τη] 4416 δρουΐ 

186 τηαϑί. [Ἃ}ἃἢ τῆλ οδβὲ ἰβογα ψόοῦα θ6 ὑνο βῃθοίβ, οὔθ δὶ βδαςῇἢ οἵ ἰῃς 

ἸΟΥΤΘΙ ΘΟΙΏΘΓΒ. 18. τ. ἡσυχίαν ἄγειν : ἴῃ 50 ΟΠ ΕΧΡΙΘΒΒΙΟῺΒ (86 Δγίϊο]ςα 

᾿ 12 



1 )ὃ ΟΝΠΆΑΚΟΝ. 

δ ἀηυϑι4], ἐμουρὴ Ταιοΐδῃ μᾶ5 ΤΏΔΩΥ ἰπβϑίδησοβ;: 845 [14]. ΤΟΥ. 15, 3; 
Ῥίβοδί. 27. “ 7Ζἦε (ογάϊῃδιν) αυϊεῖ᾽; “186 αυἰεῖ (ΒΙ[Ποτγῖο τηδϊηἰαὶ θα) ᾿ 
του] Ῥ6 16 ἔοτοθ. δ τ ουΐ {6 ἁγίοϊς, Ισάτγοϊη. 26. 19. εἰδέναι: ᾿ 

ἀερεπάθδηξ Ὡροὴ φημί ΟΥ ἃ 5᾽τ 1187 νοῦ, ἱπηρ]|164. ἕγοιῃ παρακελεύομαι. 

20. κατὰ ταὐτὰ δή, “ἴῃ 8 (δή) {86 5αὴ6 ψγαγ᾿ ([ζ 1. κυβερνήτης 
γῦν γε ὦν, “ἴογ γοῦ Ὑδ [86 Βε]μηϑιηδῃ 20τῦ.᾽ γε ἰῃμΐθηϑῖνα ; ἱπαϊοαία 115 
ἔογοβ Υ 5'πὴρ]6 ϑίγεβϑβ οἵ νοΐοβ. 22. πάντα, “ἴῃ ΕΥΕΙῪ ταβρβϑοί.᾽ 
27. καίτοι, κτλ., “ὈΥ 16 ψΑγ, ποΐ ἃ δα 14δαᾳ οσουτΙααά ἴο Π16 45 1 ἰυγηεά 

ΤΩΥ͂ ΕΥ65 ἴο ΟἸστηριβ.᾽ ΟἸγτραβ, οὐ (μ8 πουίμοτῃ Ῥουπμάδγνυ οἱ ΤΉ ΘΘΒΑ]υ; 

Ῥαγῆδθϑαβ, ἴῃ σεηίγαὶ ῬΠοοΙΒ; Οδαραβαβ, εαϑδὲ οἵ {6 Ἑπχίηθ. Οδ88 δῃηά 

Ῥεϊ]ΐοῃ, της] οη θα Ῥ6Ιονν; ἀγα, [ῃ 6 ἘΟΥΤΏΊΘΥ ἴῃ ΠοΟΥΓΏΘΤ, {δε Ἰαἰεῦ ἴῃ τη14618 

Μαρῃδβίδ. 

͵ογεδγές 67:9 1)16 67 Ζ77᾽ 15 εαἰίθαῖ ἐο ἐ 627 ἀϑοίσίαγιοό, αγιαῖ γεοτεγείαΐγις αγό ἐμηρ ἰδαὶ 
ο716 1εῤο71 αηοΐἦόγ. Ζεν εἰαγεῦθ ἕο ἐΐΦ ἐοῤ, ἀγα δεαΐ ἐξέγιδείσες ὁ72 ζουῖ7ὲ 

Ζ2εαξοε οΥ Ζγηαδμ5. 

Ῥ. 13. 3. Ὅμηρος... φησι: Οἀ. 11, 305. --- ᾿Αλωέως υἱέας : Οἰὰβ 
αηα ἘΡΒα] 65, ϑοη5 οἵ ῬΡοβείάοῃ δηά Τρῃϊπιθϊα, 16 οἵ ΑἸοεὰθ. ΤΉΘΥ 

ΟΥΘΝ ΘΔΟῊ γε ᾶγ ἃ οὐδ]: ἴῃ Ὀτεδάςῃ, ἴτε ἴῃ Βεῖρης, Αἵ Π]η6 γεαῦβ οἵ ρὲ, 
Ῥείΐηρ θη πἴης σα 115 Ὀγοδα δηᾶ ἰνεηίγεβανεη ΕἸρΆ, [ΠΕῈγ [ῃτεαϊεπαα [6 

ΟἸγιηρίδη ροάβ ἢ ψναγ, ἀπμα αἰϊειιριθα ἴο Ρ116 Οδ88 οῃ ΟἸγτηριβ δηά 

Ῥε]ΐοη Ὀη 5584. ΤΕΥ νου αν Ὀδθη 5 σαββῖα}, Ἡ ΟΥΊΕΥ 5ᾶγ5, μδα ἰΠ6Υ 

1ἰνεὰ ἴο πηδημοοά ; Ρυΐ ΑΡΟ]]ο σαΐ μετ ὁΗ Ῥεΐογθ {π6ῚῚ Ῥεδαγαβ δρρεαζεά. 

σε. ψεῖρ. Αβῃ. 6, κ82 ἔ. ; δου. 1, 28ο Ἐξ. 4, δύο καὶ αὐτούς, “ἴτνο Κ6 
οὐτβεῖνεβ. Ὸὅἧ. ἱκάνην. .. ἕξειν, “νου Βανα ἴῃ [15 ἃ βιΠοϊεηΐ Ια άεοτ.ἢ 

κλίμακα, Ῥτεάϊοαίϊς οὗ ταύτην; ἰῃ6 Ἰαίίεγ αἰϊγαοίεα ἰο [ῃ6 σεμάδυ οὗ {π6 

ἔοσηεῖ. Η. κι3,ε; Κ. 3όρ,1. 9. νώ: ἀυλ], 45 οἰΐδξῃ ξο!]ονεα ὉΥ ΡΙ. 
ψΕΙΡ δπα ργοποῦη. (6. 135, ἢ. 3; Η. 517. 11. καὶ αὐτοί, “4150 ουὐτ- 

ΒαΙγεβϑ᾽; 1.6. δἋ5 ΜῈ] δ5. ἴμδυ, {1κῈ ἰῃ6ῃ. 12. ἐπάλληλα, “οπς οἡ {ῃ6 

οἰμεσ. Αἰαίε ψοσζά ; ξουηα ἤαγα ΟὨ]ΥῪ ἴἢ ΤΟΙ ΔΉ, .----. ὧς ἔχοιμεν : ν. Δ'"Ρονα, 
1 ἴο παρέχοιμι. 13. ἀκριβεστέραν : ποίΐς ῥτεά. 44]. 45 580 οἴξεῃ, δηᾷ 566 
ἰο Τγδδῖ, 2. “Α τῇοϊζξ δοουζαία νἱεν.ἢ 4, 16. ἀναθέσθαι : ν]Ζ. οἡ 

ΟἸγρυβΒ. ΤΕ τ] 4616, ἃ5 α͵50 ἴῃ ἀράμενοι, ἢΔ5 [Π6 υπίγΔη 5] ἰδ 6 ἔοτοα, 

“ΟΥ ΟἿΣ ρυγροβαο. ἔΪ17. διὰ... ἂν: 55. δυναίμεθα. 418. βρεφυλλίοιν, 
“γοπηρϑίετβ.᾽ (οπίεπιρίαουβ Γιποϊδηῖς ἀπ. (ΟΕ. Τί] Δη γαρασεείζαςεῖξο. 
19. καὶ... ὑπάρχοντας “Δηα (δῖ ἴοο ψΏεη ψγὙὰ δα σοάϑβ ἔγομῃῃ {πΠ6Ὸ βίατγί.᾽ 

ὑπάρχοντας ἰδπι5 Βοτηθίηρ᾽ ΤΟΥ ἤδη ὄντας. Τῆς ΑἸοϊάδε ψετα οἵ τηοσίαὶ 
ἸηΟΠΕΓ ; ὙΠ ἀῦε ροάβ ἔγοῃ [ῃ6 νεῦν ὈΕρΊΠΠΙΏΡ. 20. ἀμήχανόν τινα 

τ. μεγα., “4 ῬΓΕΙ ρῥγοάϊρίουβ 1 οὗ ψοσκ.᾿ ἘἘῸΓΪ τινα, 566 ἰο Ὀγσαϑῃ, 1. 



ἥ ΔΌΤΕ δ. 179 

21. ἔχειν, “ἰηνοῖνε.᾽ 242. ἰδιώτης : ἃ ῬΕΙΒΟῚ Μ͵ὨῺΟ ἴνεβ τὶ πη 15 
ὉΜη (ἴδιο5) πάτον θουπ 5; ἃ ρυίναίε ρεύβοι, 85 ἀἸβ πρι 5ῃ64 ἔγοτη ρα Ὀ]1ο 

ΟΥ Ῥτοΐεββϑίομδὶ τηεη. Ηΐδησα ἰγδηβιδίϊοη ναγ165 δοοοσάϊηρ ἴο σοπίταβιεα 
ἴοι. Ηδτα, “ἃ ρίόβαϊο ξ6]1Ον,᾽ 85 ποιητικός 15 ἴη68 δη τΠ 6515. (ΟΕ. Ῥεμη. 

ῬΆΙ]. 1.325: ἄν τε δεινοὶ λάχωσιν ἄν τε ἰδιῶται οἱ τούτων ἑκατέρων 
ἐπιμελούμενοι, “ ΜὨΘΊΒΟΙ {δε οί [4115 ἸΡΟῚ Ἔχρϑυίβ Οὐ αηηα δ175 ἴο ΤἸηδπᾶρα 
μ686 ἔεϑεινα β᾽ Γμιοΐδηῃ οΐθηῃ 585 ἐπ6 ψογζά, Ορροβίηρ 1{ τηοβί {γε {ΠΥ 

ἴο (ῃ6 ργοξεββϑίομδὶ ΡΒ] ΟΒΟΡεΥ5 δηά τμϑίοσιοῖδηβ. ΟἹ. Τσάγοιι. 16; ῬΙδβοδί. 

10 δῃὰ 34; 1. Αποὶ 11 δηά 27. 23. ἀπό, “45 1ῃ6 τεϑϑα]ὲ οἵ,’ “1. 

24. δυοῖν στίχοιν : Οὐ, 11,315 ἔ., αυοίϊξα ἴῃ ρατί 51 ΠΕΙῸ : 

"Ὄσσαν ἐπ᾽ Οὐλύμπῳ μέμασαν θέμεν, αὐτὰρ ἐπ᾽ "Οσσῃ 
Πήλιον εἰνοσίφνλλον, ἵν᾽ οὐρανὸς ἀμβατὺς εἴη. 

25. οὕτω ῥᾳ,, “ΜΠ ρετέεοί βαβε.) ---- θαυμάζω, εἰ: α 228. 27. Ἄτλαντα 
δηλαδὴ εἰδότι, “ΠΟ ϑυτεὶν Κπον αρουὲ Αἰ145. ΑἸ145, βοῃ οὗ {με ΤΊϊδῃ 

]αρείαβ. ἘῸγ Ἰεδάϊηρ ἰμ6 Τιϊζδηβ ἴῃ Ὀαΐϊ]6 ἀραϊηδὶ Ζβθυὺθ, 8 ψνὰβ οοη- 

ἀειηημθα ἴο βἰδμᾶ οὐ ἐμῇ νναβίοσῃ ΓΤ ΟΥἩἨ [6 δαγίῆ, δηα Ὠοϊά ἐπε ἢδανϑῃ 

(πόλον) «ἱοῦῖέ Ὡροὴ δὶ Βαηᾶβ δῃηᾶ ἢεδά. (ἝΕ. Ἡξεβιοά, ΤὭξορ. 5ο7 Ε΄; 

ψεῖρ. Αξη. 4, 246 Ε ; Ον!ά, Μεί. 4, 631: Ε΄. 28. ἀκούεις : ὨεΤΓΕ, 85 Ἰυ5ὶ 

Ῥεῖον,, δηα οἔέβῃ, {15 ργεϑεηΐξ 15 ϑϑα 18 ἃ ὑτείεγία Κὶ 82,4. “υἴοὺ 

Ββανε ργύόρδθὶν μεατά. (ἝΕ. Επρ. υ86 οὗ ργϑϑεηΐ, “1 θαυ, “1 Ιβαγη,᾿᾽ δηάᾶ 

τῆς Π|κ6. 90. ὡς διαδέξατό, κτλ., “ον 6 οὔσας τε]ϊὶενεα {πδὲ ΝΟΥ 

ΑἸΪ45, δα σανα ἢΪ]Πὶ ἃ τῃοτηθ Γ᾽ 5 γαϑί ἔσσῃ ἢ15 Ἰοδα ὍΥ ἰακίηρ (Π6 Ὀυγάξῃ 
ὍὌΡΟΠ δἰτη561.᾽ ὍΤῊδ εἰθνθηίῃ ἸΑΡΟΥ οἵ Ηδτδο] 65 νγα5 ἴο [εἰς ἢ [ῃ6 ροϊάθῃ 

ΔΡΡΙ65 οὗ [ῆς Ἡδεθρετάθβ. Ης δᾶ αἰπουν ἰο Πηα ἰῃεη), αηα δἱ 1αϑί 
ἴοοῖς {ῃς ῥΙδος οὗ Αἰ]α5 8116 ΑἸ145 νεπὶ δηα Ρ] αοκαά {ῃθηλ. 

ῬΡ. 14. 5. ἣ ... ἄν; “τὸ ἀουβί ἀΡουΐξ ἴξ; ἔογ ΨΥ ψουά τῖβα πιθα 
(611 1165} ἢ γάρ ΕἸ] Ρ 41, “οὐ (ᾷαᾶνε ψὰ ἀοιδέβ ἢ οὗ σοῦγϑβα ποί) ἴοτ. 

ΟΥἿΐδη οσου85 : ν. Ὀθ]ον, 17 (25, 12). αρπδ σοηαἸ!]ο0η Βα ρρτεββεάᾶ, 6. 226, 

2, ὁ; ΜΤ. 52,2; Ἡ. 752. 6. σοφοὶ ἄνδρες : οἵ {πε ροείΒβ. σοφός δηά 
σοφία οἵ αν ΜιάΕΥ 5ἰρηϊβοδίίοῃ [δ σουγεϑροπάϊηρ Επηρ. ψοτᾶβ, (Ε. Χ. 

ΑἸἼΔΡ. 1. 2, 8. ---- ὥστε, “ σοῃΒΘ ] 6 Π{1ν,᾿ “50. 8. ὁ ἀρχιτέκ : 1.6. ἘΤοΟΙΏΕΥ, 
“ἸΜ6 πηδβίευ Ρυ]ετ.᾽ Ἰ12,. φέρ᾽ ἴδω: 6.253,π.; ΜΎΤ. 8ς,π.1; Η. 720, α. 
Γῇ. Ατ. ΟἹου 5,21. ὄὅ. 19. ἐν ὕπωρ., “αἱ (6 τιουηίαίη ἔοοί οὗ μδατεη ἢ; 

ἃ Ῥοείϊς ψοζά. 14, ἀπό τ. ἑῴων, “ἔτοτη (Π6 φαϑί᾽ ξξβ "ἴο {με βαβί ̓  ἴῃ 

ΟὟ ἰἄϊοη. [1Ἵ1ἠ6, τὰ ἐπὶ τάδε, “ἰἢ6 τορίοηβ (ἢ15 δά [ἢ6 Ῥδηυθε. 
18. Οὕτη: ἴῃ [ἢς ἐχίσγεσηβ βου οὗ Τεββαγ. τη 65 νετν Ἰητεηᾶβ 

“Τὸ ο᾽εγίορ οἱᾷ Ῥεϊϊοῃ, οὐ {μ8 5Κυ:5ἢ ῃδδά 
ΟΥ̓ ΡΙὰς ΟἸνψιαριβ.᾽ 

20, ὅρα μόνον μῆ, “ΟἿΪΥ Ἰοοκ ουἱ ε5ι.᾽ Ὁ. 21δ; Ἡ. 7432. 21. πέρα 



1δὃο ΟΝΑΖΚΟΝ. 

τ΄ πιθ., “Ῥεγοῃά 81] ἐγαυβέίησ.᾽ 422. εἶτα, κτλ., “Δηά ἴῃξη, ὙΠ Θη γγῈ ἃταῈ 

ἄἀδβϑῃβα ἀονῃ Βεδάϊοηρ σ]τ ἴΐ, ἀηα ρεὶ Οὔτ 5115 ογαοκεά, γα πᾶ [ῃδί 
- Ἡοπλε 5. ΘηρΊ ΠΘουηρ 18. Π0 Ἰοκαε.᾽ -----. πικρᾶς : ῥγεαϊοαίθ. 423, οἰκο- 
δομῆς : Αἰξΐς ᾿ου]ά Ῥε οἰκοδομήσεως. 24, τ. κρανίων : ρατί{ν6. (. 

Ατ. Ῥεδοθ,71. 6.170,1; Η. 574,σ. 90. ἐπὶ μίκ. ταὖν. μηχ΄.-ε οὐ μικρά 
ἐστιν αὕτη ἡ μηχανή, ἐφ᾽ ἣν με ἀναβ.: “ἴοι [15 Ὡ0 5]|ρῃξ Βοδῆο!α {ἢ 5, 

γοὰ τὰ μανίηρ τὴη6 δϑοεῃάᾶ. Κ. 465, Α. 6 (α). (ΟΕ Χ. ΑπδΡ. 4, 7, 5, ΤΟΥ 

. Β᾽Π1114Ὁ Ὀχϑά. τι56 οὗ οὗτος. 
ῬΡ. 15. 1. εἴ γε... ἐθέλεις : τς οὐ! 64 Δροάοβὶβ 6851} ΒΡ] 6, --- 

“(ὕου τηυϑὲ ποὲ τιϊηα {πμ8) 1 γοὺ ψ]Βῃ ἴο 566. καί ΕἸΡΠΔ51ΖῈ5 ἰδεῖν. 

9. μή: 6. 285,6; Η. 838. 5. δικόρυμβος, “ἰνο-ρεαϊςεά ᾿ ἘυτΡΙα 65, 

Βδοοἢ. 207, ῬΏοεη. 227, 04}15 1 δικόρυφος. Ῥεγδίαδ, ἴῃ Π15 ῬΥΟΪοραθ, Πᾶ5᾽ 

ὀδο αγηαςεο. (ΙΕ. α158ὸ ΟνἹά, Μείδιῃ. 2,221. Οπς ῥϑαῖκ ψὰ5 βδογϑά 

ἴο ΑΡΟΙ]ο δῃηά {με Μάβ65, {π6 οἴδμεσ ἴο ᾿οηυ 588. 6. ἀπολαβόμενοι: 

ποίϊοα ἔοτος οὗ {μὲ πα 16. 7. μου: Εἴ 104] ; ν. Δθονξ ἰο 1. ----- ἐπισκόπει,. 

“Ρ885 411 ἐπίηρβ ἴῃ τανίενν. Α5 ἴῃ Ὀγαδῃ, 15 (8, 6). ἙΕΤοπὶ [815 σΟΙΩΕ5 

τῆς βεοοῃᾶ {{Π|6 οἵ [ῃ6 ἀϊαίορπε, ἐπισκοποῦντες. 

Οἤαγοῦ ροίς Ζϊς 3 γοὲ οὔέηιξδέ ὁ ἐδ τυογία. 2 )7οτερίαζ,5, γΖυθ7.5, εἼ165 476 

εἴζρεῖν φεδι, ὅτε γεοΐ γε. 4ἴ6 ἐς αἐδαῤῥοέγιίεα,, αγιαἴ τοῦἶ ἀἰδδεφηά. 

6. 9. λίμνην τινά, “4 βοτέ οὗ ΙΑΚε6.᾽ ΟἸΠδτομ 15 ἰμἰηκίηρ οὗ Αοἤμεοῃ, 
ψὶἢ πο Ὧ6 σοιηρατοϑ τἢ6 Οὐδ. Ασοογαϊηρ ἴο δποϊθηΐ Ὀ6]16ῇ, οὴς 

τηυβί τευγθιηθετ, ἔμ εχ νγ45 δέ, απὰα τουὺηά 10 Ποννεα (ῃ6 ρτεαῖ βίγεαϊη 

Οοεδηαβ. (Οἱ. 1]. 18, 6ο7; Ηε5. Τπεορ. 242; Ηάὰῖϊ. 4, ὃ. ὙΠ ρογίθοίς 

ἀταχααίίς ἰσαϊῃ, Ὁ μαγοη ἄγαννβ “15 σοΠΊρΑΥ5Οὴ5 γοῖὰ [86 βοεηδβ οὗ ἰῃς6 

Ἰονευ ψου]ά. 11. ἸΚωκντοῦ κ, Πῦυρι. : Υἱνεῖβ οἵ {ῃ6 Ἰοννεσ νου. Οὐ. 

10,.513 ἕ.; ψεῖρ, Αδβῃ. 6, 132. 

ὁ (σοογίαβ, παιηρα οὗ Ἰατηθπίδτοιυ Ἰοὺ, 
Ἡδβατγά ἴῃ {Π6 τασἔα] βίγεδιῃ ; ἤδγοα Ῥμ]θσθίμοη, 

ἍΝ Ώοβο ννᾶνϑβ οὗ ἰοτγεΐ τα ᾿Ὡἤδληπιθ Σ τὰρα.᾽ -- 7. 7 6, 2, 579 ἘΞ. 

13, οὕς: αἰἰταςίεά ἴο ρεηάδσ οἵ ργβά. ποῦ. Η,. 513, ὁ. δὴ ἴῃ 1, δίῃ. 

ΟΕ, ΟΙς. ρτῖο ϑ56ϑί. 42: αορεῖσζία κογ)ιεγεία φίέας τέ} δες αἰϊείγιώδ. 16, αὐτῇ 

Κασταλίᾳ, “ (αϑία]14 δηά 81]. ΑἜἐουπίαϊη οἡ Μί. Ῥαγηαβθαβ βδοσεα ἴο 

ἰὴ Μυ8ε5. 19. Ὅτι τί; “Ῥεοδαβε γ᾽ τε φφέία.... φμζά. “ΓῺς 1] οΙ 
ΔΥΪ565 ἔγοιῃ [86 ἄδβδιστε ἰο δηϊοῖραΐς νῆδὲ Δηοῖ. 15 σοϊηρ ἰο ϑᾶΥὺ. Βαΐ 845 

ΟἿΘ ἄοςε5 ποῖ Κῆον νβδὶ 15 σοχηϊηρ, [ἢ6 οἶδβα ἐαγη5 ουΐ ἃ σασβίίοη. (ΟἹ 

Οδίδρι. 13; αἷ5ϑο Ασ. ΟὉἹοιάβ, 755, 784. 20. ἐγὼ γοῦν, “1 «αἱ Δηγ ταῖβ.᾽ 

21. αὐτὸ μόνον : ν. ἰο Ὄτγτααχῃ, 9 (5, 11]. (Οὐπηξοί ΜΠ ὥσπερ ἐν 

γραφαῖς. 2423. οἷα λέγουσιν : ἀερεῃάςεπί ὈΚΥ Ζεῦρτηα ὑροη ὁρᾶν. ΓΙ. 



ΜΟΖΈ5. [δ᾽ 

Αδβορΐη. 1, 161. .------ ὥσπερ, κτλ.» 845 Ψ ἤδη γοὺ ἢγϑβί τηδί τὴς δΔῃ4 58 τὴ8 

Ἰδυρ παρ, δα αϑὶςεά τὴς ψμαΐ τηδάβ τὴ6 ἰδρῃ. 24. γελῶντα: ργεάϊ- 

οςαῖϊνε. 6. 279, 2; Η. γ9ο9; Ο. 593. 28. κληθείς, κτλ., “ἃ τηδῃ, Οἢ 

τεσεϊνϊηρ ἔγοτα ομε οὗ ἢ15 ἐγ θη 5 δὴ Ἰην: δίοη [0 ΟἸΏΏΕΥ ἔοΥ {Πε ξΟ]]ονηρ 

ἄδν 5αϊ]4, “1 5141] βύτε!Υ ΡῈ {μεσα"; δῃά τ[ῃ6 ψοσγάβ σεσα μαγα]ν ουΐ οὗ ἢ15 
του ἢ  ΏΕη 4 {116,᾽ εἴς. 80. μεταξὺ λέγοντος : ν. ἰο ὌΓΙΘΔΠΙ, 17. 

Ῥι 16. 1. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως : οἵ. εὑ οἶδ᾽ ὅτι, Ῥτεατῃ, 18. 2. ἐπι- 
τελέσαντος : 5.5. αὐτοῦ. (ΟἿ κατενεγκόντος. ὈΥΘΆΤΩ, 23. 3. ἔοικα... 

ὑποκαταβήσεσθαι, “1ἰ Βερτη5 ἴο τη6 1 5141] πον να ἰο 6 σεϊηρ ξατί με ῦ 
ἄονη.᾽ ἔοικα “ΙΔ ἐπα ξαΐ. ᾿ηῈ. ΠΚῸ δοκῷὼ ΟΥ̓ Τί. 34 (49, 11). ὕπό ἴῃ 
᾿ΒΌΘΝ σοῃροῦπαβ μα5 {ῃς ἔοτος οὗ " σγαάᾳα!]ν.ἢ 

ΑἨοΐδεγ 6756 7 γουε ἤογιθν εἶδαν» ἐδφ γεῖδέ ὕγονε Ζξς σήδίογι, ἀγιαῖ γέγαῖογς ἤζηε 
ζεεεθγ-Θγεα ἐζαγε 7, γγεσς. 4416 φαῤῥαΐγις ἐο έγηιές ἄστυ ἦφ ἔσο ζαῤῥέτις ἐσ 

ὄγιοτυ τογεεευλαΐ οΥ ον, 67. 

ἡ. 5. ἔχ᾽ ἀτρέμας, “ ΒοΙ 5111, “ΚεεΡ αυϊει Οἀδ. ἀποφανῶ, “τεπάοτ;,᾽ 
ἃ5 ἴῃ Ὀγαδη,, 8, 7. παρ᾽... λαβών, “ὈΥ ἰδἰκίηρ ἔτοτη ἩοΙηΕΓ ἃ βοσέ οἔ 
Ἰησδηϊαίϊΐοη δάαρίεα το [Π15 ρατροβε.᾽ καί τηδᾶνὺ ὈῈ ἰδκεὴ 845 βῃιρμαϑβιζίηρ 

{88 ξο] ον Ρἤγαβα, “}π80 ἔοσ {]15,᾿ οὐ᾽΄ ἴῃ (ἢ6 56η886 οἵ “ αἷβο,᾿ “ἴοτ {185 

ἰοο΄; 1.6. ἃ σῇδυπμη ἔου ἱτηρασγίϊηρ οΟἸθαυ655 οὗ ν]᾽βίοη 85 ὙὙ6Ὲ}1 48. Οὴδ ἔου 

Ὀυϊ]άϊηρ 4 Βδρε]-ἴοννεσ οὗ τηοτπηΐδ 15. 8. μέμνησο, κτλ., “τηϊηα {μδὲ 

γοὰ Π0 Ἰοηροῖ Ὀὲ ἀαζΖζεα᾽ὖ᾽; [6 5.8] τηεδηΐηρ οὗ μέμν. ΠΕ η Το] ονεα ὉΥ 

τε ἱπῖ. (Οἵ. Χ, Απδρ. 3, 2, 29; ΡΙαὶ ΑΡοἹ]. 27 Β: μέμνησθέ μοι μὴ θορυ- 

βεῖν, “ταϊπᾷ ἐπαΐ γοῖι ἄο ποΐ δεῖ της. ἌΠεη μέμνημαι 15 ϑδεα νυνΣῖτἢ τεξ. 
ἴο δοίϊοῃ οὐ {με ραϑὲ οὔ ργεϑεηίΐ, 11 15 ξο]ονεα γ [86 ῥδυίο!ρ]ς 45 "είον. 

11. ἀχλύν, κτλ.: ψοταβ οὗ Αἴμεπμα, 1]. τ, 127 Ἐ. 14. ὑπερφυῶς γε: 

Ἡεπδηη Οὔβεῖνεβ ἐμαὶ γε 15 υϑεα ἴῃ Δηβνουηρ ἃ αυδϑίίοη ΕΠ Οἠ6 
σΟΠΠΥΠῚ5 νῆδέ ἰῃ6 οἰμεσ 5αϊά, αὶ δ (ῃ6 βϑαπηθ {ἰπη6 Δι 0} 1Π 65. 1. .--.. 

ΜΔυγκεύς : ν. ἴο Τίπι. 25. ---- ἐκεῖνος : ν. ἴο τεαδιῃ, ὅὲ. 15. ὡς πρὸς 
ἐμέ, “45 οοτιραγεά σι] τηε.᾽ ----- τὸ ἐπὶ τούτῳ, “ ἴῃ (ῃΞ πεχί ρ]δοβ.᾽ τὸ μετὰ 

τοῦτο υϑεα ἴῃ (8ξ βᾶπὴε ψγῦ. τό δάνευθ!δὶ. ------ προσδίδασκε, “ΕΔ 0 τὴς 
Βαβι δα’; 1 6. ἴῃ δϑαϊίοῃ ἰο βμγρεηΐηρ ΠΥ βδρῃί. 16. ἀλλ᾽ εἰ, κτλ., 
“Ῥαΐ 1ξ γοῦ ρΊς456, 58}4}] 1 ἴοο, ἴῃ Ἡοτηθσῖο ρῆγαβα, Ραΐ ΤῺ ααδβίοηβ ἴο 

τοῦ, ἰμαΐ γοὺ πιᾶῦ Καον ποί Ἔναπ 1 πᾶνε περ]ςοίεα τὶν ἩοσοΥ δ᾽ Τποίδῃ 

Βδιϊγ1Ζε5. {πΠ6 Ὁπίνουϑαὶ δεεοίαϊίίοη: ἔοσγ χαοίϊῃρ ἩΟΠΊΘΥ, δῃα δοϊἀβ ἊΡ ἴο 

ΤΙ ῖσα]6 ἐῆ6 σαρεγηδίαυγαὶ εἰεπηαπὲ ἴῃ (ῃ6 Ἡοιηοτῖς ΡΟΘΠΊ8. 18. ὄντα: 

ἰηαγεςὶ ἀϊβοουγβθ. (Ὁ. 280. --- τῶν “μη. : 55. ἐτῶν. 19, καὶ πόθεν, 
κτλ., "ΝΥ, ον οδῃ γοὰ Κῆονν Δὴν ἩΟΥΊΘΓ, 58 1}10Υ δηα οατβϑύηδῃ παΐ γοι 

Ὦανε δἰναγβ Ὀθβ ὃ᾽ἢ 21. ὡς ὀνει., κτλ, “Μἢδί 4 τερτοδο 15 (αὶ ἴο 



[82 ΟΖΜΑ͂ΡΟΛ. 

ΤΥ Ῥτοΐεβϑϑίοη ἢ. 22. ἐγὼ... μέμνημαι : [ῃ15 Βαῃηΐξηος γ)0Ὲ}] Π] δ γαΐεβ 
186 Ἰᾶτρα τό]6 ἐμαὶ ραγῇοῖρ]65 σου] Ρ]αΥ ἴῃ ἃ ασεεῖκς βεηίεησθ. παρακούσας 
15. Ῥ͵ΤΕΙΙΤΩΪΏΔΥΥ ἴο ἰη6 νεΥΌ ; 115 {{π|6 15 ἄχεα ὈῪ διαπορθμεύων, ΜΨΏΟΒ6. {ΠὴῚ6 
ἴπ ἔτη 15 ἀειευηϊπεά ὈΥ ἀποθανόντα, ΜἈ16 ῥαψῳδοῦντος 15 ῬΤεαϊοδίνα. 

ΤΥΔΗΒ] δία, ---- 1, τυ 116 ἔευσυϊηρ ΠΙΤῚ ΔΌΓΟΒ5 ΔΥΓΕΥ 15 ἀδαΐῃ, ονθυῃεασα Ὠΐτη 

ΟὨΔΏΠΏΩΡ ἃ ΤΩΔΗΥ ψΕ͵Β65, Δη4 βοῖὴδ οὗ ἔμοτη 1 5111} Τα θιη  ετ.᾿ 26. τοῖς 
πλέουσιν : ἀερεηαβ οἡ αἴσιον, ---- 5 ΒΟΙΏΘ ΒΟ Ὠοΐ ΨΕΙΥ͂ ὈΓΟΡΙΠΠΟῸΒ ΤΟΥ 
τΏ6ῃ ῇοαί:᾽.----- ὡς, “Πον.᾽ (Οἱ, Οά, 5, 291 Η. 4429. ἄλλα πολλά, “ἀηα 
ΤΔΟἢ τηοτα οἵ ἰῆ6 ϑδῖὴβ βοτί.᾽ 80. ὀλίγου δεῖν: ν. ἰο μικροῦ δεῖν, 
Ὁτθδη, 16. ᾿ 

Ρ. 17. 1. ἡμῖν: αἰδαάνδηΐασε. Οἱ 184,3; Η. 507. ----- ὅτε περ, κτλ, 

“ρα α5ῖ με ἢῈ σοὶ δεβ-ϑῖοῖκ ἴοο, δπα ἄγεν Ρ [Π6 τηοϑί οὗ ὨΪ5 Ἵδηΐοβ, 

50γ114, ΟΒΑτυΡα 5, Ογοῖίορβ, δηα 4. 93. αὐτῇ Σκύλλῃ: Κα αὐτῇ 
Κασταλίᾳ ἀΡονο, 6. ἘῸΓΤ ὅ5.γ}114 δα Ομδιυθαϊ5, ν. Οὐ. 12; δῃὰ οἵ. ψεγρ. 

Αδῃ. 3, 420 Η. ἘὸὺΥ Οὐγοῖορϑ, ν. Οά. 9; δηά οἵ. ἄβῃ. 3, 641 ἢ. 

75" α 2αγοάν οΥ Ποριεν 6 αδᾷς τοζογι {δε Ογεεᾷς αγὲ ἐἰεογίγιρ,, ατιεἶ 710γαζέἧσες 

“ὐἦόη ἦς ἤεαγῆς 22} ἐς ἐᾷς αὐλίρίς 7720. 

8. 6. τίς γάρ; κτλ.; 4 Ῥατοῦάνγ οἱ 1]. 53, 226, ψβετε Ῥυίδτῃ δ8|ς5 ΕΤ ΘΙ θη 
ΔΡρουϊ Α]ΑΧ: 

τίς τ᾽ ἄρ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιὸς ἀνὴρ ἠΐς τε μεγάς τε, 

ἔξοχος ᾿Αργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὥμους ; 

Θ. Μίλων: 84 νεῖν ἔδπιοιιβ δι ῃ]θίβ, ψῃο ἰἰνεά, δος. ἴο Ἠάδέ. 3, 1279» 1ἢ 

τπ6 της οἱ Ταῦ Ἡγϑίαβρεβ, ἀμα Ὡοΐ ἴῃ ἰῃαΐ οἱ Ουὐγθ, ἃ5. ΠΕΥῈ τερτα- 

βοηϊεα, ΘΌΘΙ ΔΗΔΟΒΓΟΠΙΒΙῺ5. Δ1΄ΘῸ ἢοΐ ὉΠΟΟΙΏΙΏΟΙ ἴῃ Γοῖδηῃ. Ἠΐδ ψ)ὲ5 51Χ 

ἘΠΠὴ65 νἱοΐου ἴῃ π6 ΟἸγταρίδη, βανθη ἴῃ {πῸ Ῥυιμῖδη, ρᾶπιε5. (ΟΕ, Ατῇϑβί. 
Ε1Ώ. 2, 6, γ; Ῥαῦβδῃ. 6, 14, 2--3. 9. ἐπικροτοῦσι : [Π6 οΤαϊπαῖν ψοτά 

ἔοΥ ̓  ἀρρι δα’; ἤεησα ἀουθίξα] τυ μεῖθεσ 1ποΐδη ᾿πἰθ πα 66 ἃ ρα οἡ Κρότωνος, 

45 ΘΟΙΩΙΊΕΓΡΤΟαΪ {Ἀ1η1(5. ----- τὸν ταῦρον : [Π6 Δτ10]6, Ῥεοδιβα δη Δ]] 5100 

ἴο ἃ γγῈ]1-Κπόονῃ ϑΐοτυ. Αἰμθηδειβ αβϑϑεσίβ ἰμαΐ ἢ ποῖ ΟἿ]Υ οδιτ δα [ῃ6 

Ὀα]οοῖς, Ῥαΐ τμαὲ ἢς αξίεγνναγαβ αἴθ 1ἴ ἴῃ ἃ βηρ]α ἀδύ. (Οἵ. (ἱς. (αίο 
Μαῖοσ, 1ὸο, 33: Οἰψριηιέαξ 227 σίααϊζ7,,) 27,07 555 6556 77210 εἴ 22247,, (24772 

247729715 525 [2216781} ὄρτδ7: ΦΖΟΏΖ2. 10. μέσου: 56] ἄοπῃ ρῥ᾽αοεᾶ δέεσ τῃ8 

ποιῇ. (ἋἹ. ΒῚ5 Ασςς. 16; ΑἸΕΧ. 47. 11, ἂν. .... ἐπαινοῖεν : . 226, 2,6; 

Η. 722. 12. σοι: εἰξιῖςα] : ν. ἅβονε, 1. 15. καταπαλαισθείς, 

“τἤτοννη ἴῃ σθβι]!ηρ,᾽ “Βοοτεά.᾽, ΤῊΪ5 δου. Ὠδτα ἴῃ 1η6 5θῆ8ε οὗ ἃ ζυΐυγε 

Ρετίεοϊ. -----ἕ μηδὲ ξυν., κτλ., “ποὶ ἀνβη οδιοῃίηρ ἰἢ6 {το κΚ ὈΥ ψ] ἢ ἀδαίῃ 

{ἰρΡεά πὰ ὑρΡ. ΤὨϊ5 βαιά ψΠῈ τοῦ. ἰο [6 {πὴ86 ἤθη ΜΙ 5841] ΡῈ 

ἄεδά. Νοίϊος ψ τὰ ψ δὶ ἔα] τοῖν ἐεστηβ ἀγα θοσσον α ἔσγομῃ [ῃ6 ρΡα]δεβϑίσζα ἴο 
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ἄεβοσῖθε {π6 ἀδαίῃ οὗ {π6 αἰ ῃ]εῖθ. 16. ἡμῖν : Εἴ Π10 Δ], --- “ δηᾶ [θη τ δΐὶ 

ῬΥΟΔΏΒ ἵγ6 5841] ἤθεα. ἀ18. νῦν δέ, κτλ., “Ῥαΐ ποῖν ΠΕ 15 ἴῃ ΠΙΡῊ Τεαΐμου 
αἱ Ῥεϊηρ' δατηϊγεά ἔου οδισυίηρ ἰῃ6 ὈΌ]]οΟΚ.᾽ 19. τί δ᾽ οὖν. κτλ., “ψῇαΐ, 

ἰΏςη, ἅῖα τνχὰ ἴο {π|0Κ, --τ {Πδὲ ἢ6 ἐχρβϑοίβ ἴο “26 βοῖὴξ ἄδὺ ̓̓ ἘῸΓ τοοοά οἵ 

οἰηθῶμεν, α. 256; Ἡ. 720, ς. καί, 45 οἴΐεῃ, 4445 ΕἸ ρ 515 ἴο {ῃ6 Γο]]ον- 

ἴὴρ ψοτχά. 21, πόθεν. .. ἄν, “ψῇῆδϊ 5ΘΠου]α τηδῖα Ὠϊτη ́; πηοοά 85 751 
αὔονθ, ᾿ἴη6 11. 23. οὐκ εἰς μακράν, “ετεϊοηρ᾽; οἵ. Ὀγεδῃ),1. Ηδ τηεΐ 

Ὦ15 ἀδαίῃ, 1 15 βϑϊ 4 (ν. (ε]]. 1.5, 16), ὈῪ {γγίηρ ἴο ΡῈΠ] ἀρατὶ στῇ ἢ15 μαπαᾶβ 

ἃ Ἰορ, ΡΥ Υ 5011 ἢ ψεάρεβ. Τί οἹοβεά τορείμου ἀροὴ 815 Πηρεῖθ. Ηδ 

νγὰ5 με]ὰ {αϑὶ, δῃά Ῥβαθὶβ ἀδενουσχγεα Ἦπη. 24. μηδ᾽ ἐμπίδα, κτλ. 

“ὍΠΔ0]6 ἸοΠρατ ἰο Π1{ἰ 5 ἄνθη ἃ ρῃδΐ, ἰδὶ δοῃξ ἃ ὈΌΠΟΟΚ.᾽ ἡμῖν εἰ ῖο Δ]. 

οὐχ ὅπως ΕἸ]]ΡΈ1ΟΔ], --- 1 ἀο ποΐ 58ὺ ἰμαϊ.᾽ 1. Αἰΐη πεαηε. (ΟἿ. ῬΙβοδί. 31. 

Δεχέ Ονγῆς ἧς σέο. 77:62: Ογοέδιδ ἐς 2οἱγίφαϊ οτΐ, δεαΐξαῖ 021 ὦ ροζαίφγε {27.076 

αὐ ,αγ7αἾ5. «δοἴογ ἐς 2γέόδοζί. 7776» φο» 67.5.6 072 ἤτέγηαγε ζΖα 2 Ζηεδς, «5007 

2γοριοτίγεές Οἰφοδίς ἀγα ον ζα ῖοοξ οΥΓὙ 7167, 7 ἰἴ5 ηεχέ: γεζηδες 10 

Φψογείμ76 Οὔ ΟΡ Ζ711072 γερΩ7αἶἼι0᾽ Ογοέσς Δ ἦέ εἶ25. Οἤαγοῦε ἐχ2Κζέρϑες 

αΖ2γοδαΐ2ο7:. 

9. 28. ὡς ἔοικεν, “45 ΔΡΌΕΔΙΒ ἔΤΟΤὴ 15 ΑΓ, αἱ δὴν ταϊε.᾽ 49, Κῦρος: 

[πες ατοαῖ, ἱουπμάογ οὗ πε Ῥεγβίδη Εταρῖτθ. Ἠδςδ ψγαβίβα {πε ἀουηϊηΐοη ἔγομα, 

τῆς. Μεάδ5, δῃᾶ ὈΥ ἃ 5ε.1ε5 οὗ ὑδρία σοπμαπαϑίβ τηδᾶα ὨΪΠ)561} τηδβίευ οἵ 81] 

γνεβίεγη Αβδία. Οτοσδβὺβ νγὰϑ8 Κίηρ οὐ Τιγάϊα, Δηα ΓἈπλοιιβ ἔου ἢ15 ᾿τη 56 

γνϑ δ] ἢ. Ἱπιοίδῃ 15 ρα] οὗ δῃ ΔΠΔΟΏΓΟΙΪ5Π 1ῃ Ῥαζηρ (Π6 σοπαααϑβί. οὗ 

τῆς. Αϑϑυτίδῃβ δῃᾷ (6 οδρίυτε οἵ Βαργίοῃ Ὀείοτε ἴῃ 8 ἀονῃα}} οὗ 1 ναϊα. 

ΤῊΘ Ἰαϊίεῦ οσουττγεα ἴῃ 554 Β..; [ῃς6 ΓοΥΛΕΥ, 538. ἘῸΣ {11 ἰηξουπηδίϊοη, 

σοηϑα Βδν ]η5οη Β ΕἸνε Οτοαῖ Μοηδυο Ϊε5, δηα ατοίςθ, οἢ 5. Χχχὶϊ., ΧΧΧΙΙ. 

90. Μήδων ἐχόντων .: ἃ 5129. σοπδίγα οἴϊοη, {Π6 Ῥαγίϊοῖρ14] οἴδαβε ἰακίηρ 
της ῥῖδος οἔ ἃ τοϊδίέϊνε βεηΐβθηοβ, --- ἐ  ΒΙΟᾺ (ῃ6 Μαεαδ5 ΤΟΥ ΘΕ Υ ροβϑεββαά. 
Μήδων ἰ5 ἃ ροββϑϑϑῖνα σε; [ῃς δα ἀβα ἐχόντων 5εΥνεβ ἴο Ὀχίπρ' οἂξ ΤΟΥα 

ἔογοῖ]Υ ἰῃς ἰΙάδα οὗ ροββεϑϑίοῃ [11., “1ῃ6 Ἰωηράοχηῃ ζουτηε ]ν οἵ Μεάεϑ᾽ 

Ῥοββεββίηρ᾽; ΟΥΘ ἔγΘοΙΥ, " ξουγεαν ἴῃ (ῃ6 Ροββεβϑίοῃ οὐ Μεάεβ.᾽ Περσῶν, 

ἃ Ῥοββεββίνε ρβη. 1ὴ ργεά ψ] ἐποίησεν. 

Ρ. 18. 2. παρεστήσατο, “ Ῥγοιρᾷὲ ἰο 15 5146᾿; 1. 6. “Ὀχοιρθΐ ἀπάεν 
815 ροννεσ.ἢ 3, ἐλασείοντι: 4 ἀοϑἰδεγαῖϊνα. Ο΄. 130, η.τ; Η. 472, Β.7. 

Ἐουπα οἠἷνγ μετα. “ἘῸ 15 {πκὲ οἂς ἰ{ῃδΐ ἄδϑίσεβ ἰο τηδῦοἢ,᾽ “ἢ βθεσὴβ ἰὸ 

Ἰηϊθηα;,᾽ εἴς. ἘῸΓ οοηδίγαοσίίοῃ, ν. Μ. 177, ὁ, Ἐ. κ; δηά οἵ. Χ. Μέειι. 1, 6, το. 

5. ποῦ ποτε, “ΠΕΙΕ ἴῃ [6 νου]. ποτε σεηθγΆ}1Ζ65 ἴῃ {ἰπ|6, οὐσγ 14] ΟηΣ 

Ιὴ 5Ρ8οβ. (ομραγα σο]]οα 14] ὁ ΨΏΘΙΘ ἜΥΕΥ 5 ἢ ᾽ πότε ἰ5 Ἰυ5ὲ εααϊνα- 

Ἰεηΐ ἴο ἃ Ῥοβϑὶθ]β “ δηννῆβη,᾽ 8ἃ5 πῶς Ξε " δῆ ον,᾽ ποὺ Ξε: " Δ  Βεχα.᾽ 



1[ὃ4 ΟΖΑ ΟΜΝ. 

Ουΐ “Δηγῆον ᾽ 15 οἰΐδῃ 864 σΟἸ]Οα α14}1}Υ ἴῃ ἃ ὙὙΑΥ ἴο Τα Πα οη6 οὗ ποτε; 
6.9. σοηρατα “παῖ ἀἄοεβ ἢς τηδαη δηνΐον δ᾿ ΜΙ ΡΙαί. ΑΡΟ]. 21 Β, 

τί ποτε λέγει ὃ Θεός; 7. τὴν τ. τριπ. τεῖχος, “ῃδΐ Μ᾽] [Π6 {{10168 
νν4}1. ΤῊΪΒ [5 δῇ 6]ΠΡΈ104] 1ΔΊ τη, σοταγηοη ἴῃ 1 οΐδῃ ; 85 Ρεῖονν, 14, ὃ τὸ 

διάδημα, ἀρὰ οἴἴεη. [π᾿ δδοὴ οαβϑὲ δὴ δρριοργίδίθ ρϑυίορ]6 15 ἰο 6 

ΒΌΡΡΙΘα, 45 μετα ἔχουσαν. Κ. 4το, Α. 17. 9, Σόλωνι : [Π6 δπιοιβ 

Αἰβεμίδη Ἰανυρίνασ, τὰς τηοϑβὲ σε] ταις οὐ {6 βενεη νν 1586 θη. (Ομβυϊί 

ατοίε, οἢ. χὶ. Εοχ ΘΟ] 5 βοϊουσῃ δ {Π6 σουτί οὗ (οθβ5, δη δὴ δοοοὰπί 

οὗ ἰῆε σοηνεῖϑαίίοῃ ΜΙ Ο. Πέτα ἔο ον, ν. Ηαΐ. 1, 29 Εἰ., δῃὰ ῬΙαΐαγο ἢ 5 

ΘΟ]ΟΏ. 10. βούλει ἀκούσωμεν, “5411 να Ἰἰδίδῃ, ὑσγᾶὰὺ ἢ᾿ Τὰ Ἰηίει- 

τοραῖϊνε 50}].; ποὶ ἀερεηάςῃηΐ ὑροὴ βούλει. ΤῊΣ βούλει νγὰ5 αἱ ἢχϑί δὴ 

ἰπἀερεηάςξης παεϑίίοη, Κ6 οὐὐγ ὁ ψγμαΐ 540 γοὺ ὃ 5}4]}1] ψε, εἰοό. ΤῈ 

ἰάϊοτη 15 σοιηῆοῃ. (ΟἿ. Ῥεΐονν, 20 (27, 4); Ατὐ. Καωϊρῃίβ, 36; Χ, Με. 

2,1, το; ν. α. 25:6; Κ. 2394, 5. ----- αὐτῶν : ῬὈΤΟΙΕΡ513. --- ὅ τι καί, φρίά 

ζω" 147,2, ν. ἰὸ ὈΎβδιῃ, 1. 11. πάνυ μὲν οὖν, “νε5 Ζ2ηαφεα᾽; Ζ7717,20 “670. 

10. 12. εἶδες γάρ, κτλ.: 1ῃε δεπέεηςε ψ] ἢ γάρ, ἸπΠουρὮ ργβοβαϊηρ, ρῖνεβ 
τὴς τεάβοῃ ἔοσ (ῃς εἰπέ μοι' Κ΄. 544, 2. 18. θάρρει, “ ἀερεῃά ἀροῃ [1.᾽ 

20. ὧν--ο-τούτων οὗς. (αἱ 153, η.1; Η. δοξδ. --- Κλέοβιν καὶ Βίτωνα: 

5015 οὗ Ογά!ρρε, ρυἱεβϑίεββ οὐ Ηεζα, αἱ Αὐροβ. ΤΏΕΥ ἴοοκ πε ρῥΙδοα οἵ [6 

ΟΧΘΏ ΟἿ6 {ἰπ6, Δηα ἄταν {ΠΕ 1]Ὶ τοί Ἶ5 ομασγὶοίῖ ἴο (86 ἰθιηρ0]ε, ἃ ἀϊβίδηοβ 

οὗ [ογίγ-ῆνε βἰδάϊα. ὙΠΕΙΓ τποῖμεὶ ργαγεαά {π6γ ταϊραΐ τεοεῖνε δὲ ἰ5 θεϑ 

ρου δῇ. Τῆε γουηρ πΊΘῃ 611] 4516 60 1ὴ ἰἢ6 ἰξῖηρ]6, δῃηα ὭΘΥΘΥ Δ ΟΪς 6. 

5εε Ηάδε. 1,21; δηά οἴ, (ἱς. Ταβο. Π15Ρ. 1,47, 113. 23, ὑποδύντες: 

50. ὑπὸ τὸ ζ(νγόν. 24, ἄχρι πρός : οἵ. Ὀταδη), 15 (ὃ, 6). Τῆδ ὑ508] 
τεδάϊηρ ρΙδοαβ ἃ ρευϊοα δἰζεγ ᾿Αργόθεν, Δα οῖνεβ νυν μαΐ τετηδίηβ Οὗ [ἢ15 

ΒΡρεεο ἢ (ἢ φησὶν οὗτος Ῥτεῆχαά) ἰο ΟΒάσοη. Βεκίοσ ρῥαϊβ {πΠῸ6 ροτοά 

αἴζευ γενέσθαι, Δα ἀβϑίρηβ ψψῃδὲ γαπλαῖηθ (φησὶν οὗτος Ὀεΐηρ ἴῃ 186 

ΒΆΙῺ6. Ὀΐδοα 45 Ὀείοταε) ἰο Ἠδίπιεβ. ΤῺ ργεβεηΐ εαϊίου μ85 [ο]]ονεά 

ΘΟΙΩΠΘΥΡχοάς, γῆ μ845 σοοά Μϑ. δυϊῃογίίγ. ΤῈ ψοσαβ θα τλοτα 
ἡδίυγα] ἴῃ ΘΟ] μ᾽ 5 τοῦτ 1ῃ {6]]1ηρ Οτόοσϑαβ ν οσῇ ἢ6 Ὠεδῆ5. ΘΟΙοη οα5 

εχρ δίῃ ἴῃ [η6 σοηνεγβδίϊοη 45 ρίνθη Ὀγ Ἡδγοάοίαβ. ἩΥΤ65 845 σοη ποίου 

οὗ 18 ἀεδά, δῃὰ σβδγοῃ 845 ἔευσγτηδῃ, ταϊρσαΐ οὐ σουγβα 06 Βυρροβεᾷά ἴο 

Κῆον αρουϊΐ ἐδε γουηρ τξη; Ραΐϊ οὴς ψουἹᾶ Κπον 45 611] δ {π6 οἴδθευ, 

δΔηα ἴῇεγε ννουὰ Ὀ6 πῸ Ῥσορυτιείυ ἴῃ οἰ 6 Υ᾽5. ἜἘχρ δἰ ηῖηρ ἴο (ἢ οἶα σ ἃ ἔδςσέ 

Θα4Ό41}1ν Μ)6}1 πονῇ ἴο Ροΐῃ. 427. Τέλλος: ν. Ηάϊ. 1,30. Ἡξετοάοϊῃβ 
ΤΏΔΚα5 ΘΟΙΟῚ ἀβϑῖρῃ 6115 {ῃ6 ἢγϑί ρίαοθβ. [Γοδη ρεῦμα ρ5 ΨΠΠῈΆΠΥ 

σμαηρεά τῆς ϑβίοτυυν, Ῥαΐ τηοτα ἸἸΚαὶν 1ῃῆ6 σἤδηρα 15 ἀπε ἴο ἃ 5110 οἵ {ῃς 

ΤΔΘΙΊΟΤΥ. 29. ὦ κάθαρμα, “ γοι ροοῦ- Γο-πΠουρἢς. ΙῈ νγὰ5 {Π6 σιβίοση 

αἱ ΔΙΏΠεΩΝ ἴο τέϑεσνα σεγίδϊη οὐ τ} 41}5 ΨΏΟ, ἴῃ ἐἶπηθ5 οὗ αἰδίγεββίηρ ν᾽ βῖϊα- 
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[ἴἸοη5. οἵ Ῥγονϊάδεῃςοθ, σεσα γόον ἰηΐο ἐπ 5864 ΌΥ ΨΑΥ οἵ Ἂχρ᾽δίοη οὐ 
οἰδδηβίηρ ἔου ἐπε βδἰπθ οἵ {86 ρεορὶβ. (ΟἿ. 6 76 ν]ϑ ουαβίοτῃ οἵ βεῃάϊηρ 
ΟΥ̓ τῃς ροαὶ ἰηἴΐο [Π6 ψ]ΠάΘγη 655, “ βδυίηρ 411 {Π6 1} πα} 165. Ἰηἴο ἃ ἰδαπά 
οὶ 1 Ὀϊε4,᾽ 25 Γοπηά ἴῃ 1ανἱς. τ6. 80 κάθαρμα, ἔτοῃι Βεΐπρ ἀρρ!16α ἰο 

ΟΥ1Π4]5 [Ππ8 ᾿ι56αἃ 45 ἃ "ΠΊΕ Δ}5 ΟἱἉ ΟΕ Δ} 511ρ,᾿ ΟΔΙῚΕ ἴο 5ΒΙΡΉΥ ἃ. “ΓΑ50Δ],᾿ 

Ἰυϑί 45 “βοδρε-οαῖ᾽ 85 ἴῃ ἘΠΡ]5ἢ. 

Ῥ. 19. 1. οὐδέπω... . βίου, “1 οαη᾽ {611 γεῖ υη0}] γοῦ τϑϑοὶ {πε δηά 
"οὗ Πξε ̓: 50, ἔγεεϊινυ. Τῆς δροάἄοβὶβ οἵ ἣν μή, κτλ., 15 Ὑ6Δ}}Ὺ ΒΌΡΡτΙΕΒβεα, 

δια τηυδὲ 6 ΒΌρΡΡΙΠςἀ ἔγοτα (ἢς ἢτϑί βδίαϊεηηθδηί, 1 ἄο ποῖ γεί Κηῆον, (ΠΟΥ 

58.411 1,) ἀ1685 γοῦ τΤεδοῦ {π6 ἐπα οἔ 116. 6. 226, 4, π. τ; ΜΎ. 53, Π. Ζ. 

ΤῊΪ5 δηοϊεηΐ σηοηΒ νγὰ5 οἴΐζδεη τερεδίεα. (ἵ. Αδβοῃ. Αρ. 927; 5ΟΡΗ. 

Οεά. Τυτ. επᾶ; Τγδοῃ. Ῥεριηηϊηρ; ἔγαρ. 582; ΕΌΥ. ΤΊΟ. σο9ς. Ατ]βίοι]ε, 

ΕτΗ. 1. το, ἀϊβουβϑεβ (ῃ6 ραζταάοχ. ΟνἹᾶ τα: 

( Ὡ]Π1Π|8 βαρ Υ 

οχρθοῖϊδηάδ 4165 ΠΟΙ ῺΙ: ἀϊοίαα Ὀδθαῖαβ 
δϊα οὐἰτ 6 ΠΟ ΒΌρΡτθιηδαιδ ἔπηθτα ἀθροί.ἢ 

- 

5. κάλλιστα, ὀγαυν:ς 7720. 6. παρὰ τ. πορ., “ Ὀαΐ αἱ {πς ΓΕΥΤΥ {561}, 
“ΟΏΪΥ Οἡ ΤῊΥ Ὀοδΐ οδῃ 8 ἀβοϊδίοῃ ἴῃ ΒΟ τηδίζεσβ 6 σϑδοῃβα. 

δζασός τοΐζᾷ ἐρισοίς οὗ ροζαῖ 2α55 ζγομρᾷ Ζζε αφαοηεο-εαγεὖέγ,. Οἰαγο ας 

667. 5667: ροίαὶ 2707. 272 γιογαζήχες αἱ ἐλε εξοΖέ. 

11. 8. τίνας ἐκείνους --- τίνες ἐκεῖνοί εἰσιν, οὕς, κτλ. ΟἿ. ΟδίΔρ!. 27; 
ῬΓΟΙΊ6. 21. 10. πλίνθους : Ἡγοάοίιι5, 1, το Εἶ, ρἶνεβ ἃ ἔ.]1 δοσουηΐ 

οἵ ἰῃ6 ΒρΙεπαϊά ργεβεηΐβ βεηΐ ΟΥ̓ Οσοαβὰβ ἴο Πρ ῃϊ. Ταοϊδη᾿β βίαιειηθηΐ 

5 ἱποχαοῖ δηάα εὐζοῆθοιβ. ΟὙτοαβαβ βεηΐ [86 Ὀγίοκβ οὗ σοϊάᾷ Ῥεΐοτε ἢ 

τεορὶνϑα {Π6 διηίραουβ ΟΥ̓Δ 0165 ψ Ὡ]Οἢ Ἰατοα πὰ ἴο γαΐϊη. ἘῸΥ [6 ἔδηλοιβ 
οΥ̓Δ616, οἵ. ΤΡ. (οηξ. 14; 7ὰρΡ. Τίαρ. 20 δηα 43. Τί νὰϑ ἃ5 [Ὁ] ον: 

Κροῖσος Αλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει. 

Ιη 1 δίῃ, (ἱο. 46 Τινίῃ. 2, δύ, ΤΙ5: 

“Ογοῦβϑὰβ Ηδίντ ρεμ οί 5 ΠΙΔΡΏΔΠΙ ρογνεσίθξ ορυτη νἤτη,ἦ 

11, μικρὸν ὕστερον, “ἃ Βῃοτί ἔπῆθ6 Ὠεποθ᾽; 50 ὈΒΌΔΙΪΥ, 845 4150 μικρὸν 
ἔμπροσθεν, ἴῃ Τλιοίαῃ, ἰμΟοῸρΡὮ δέ. 4150 Γουῃά. 12. ἐκτόπως, “εἐχίγδοι- 

ἀϊηαῦν.᾽ 13. γάρ: ἃ αυδδίϊοῃ Οὗ ΒΌΓΡΓΪΒ6, πΚὸ 2 ζ47 : “ τμδὲ, τδη, 
15 5014 }᾽ οἵ, “ΨἘΥ, ἰ5 ἰῃαΐ,᾽ εἰς. ----- τὸ λαμπρόν, κτλ... “τπαΐ Ὀχρμὶ δηᾶ 
Βῃ1η1ηρ βαρβίδηςε, μδ] ρα]6 δηᾶ [41 4- Ὁ] 5}. ὑπό ἴὴ ὕπωχρον ἢ85 [118 

σοΙ ΠΟ ΑἸ] πἰῖνο ἔοτοσ. 16. ἐκεῖνο, κτλ., “ἰπαΐ 15 6 Τοεϊοργαίθα 

Δ 5ἰυο-τουβίηρ Ὡδηθ.᾽ ὄνομα τα χρῆμα; 8ἃ5 071672 ἴῃ ἰῃ6 Ροείβ: οἵ. 

ψεῖρ. Αβη.7,7170. 19. ἐἰ μή, κτλ., “ἀη1ε58, ροοά βοοίῃ, [μϊ5 οῃ]ν Ὀὲ 4 ϑοτί 
οὗ οῃμβ.᾽ αὐτό πευΐετ, θδοδιβα 1 γεργεβθηΐβ ὄνομα. 21. οὐ γὰρ οἶσθα, 
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“ΜὮΥ, ἄοη Ἐ γοὰ Κπον ὃ Α ἀαεεγ Κἰηά οὗ ἀγαθόν, οεγίαϊηγ (Οἵ. Ονηίΐς. 
15: χρυσοῦ δὲ καὶ ἀργύρου μὴ δεηθείην μήτ᾽ οὖν ἔγὼ μήτε τῶν ἐμῶν φίλων 

μηδείς: πάντα γὰρ τὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῆς τούτων ἐπιθυμίας φύονται, 

καὶ στάσεις καὶ πόλεμοι καὶ ἐπιβουλαὶ καὶ σφαγαί. 23. πλόες μακροί: 

(815 ταῦθ ἰαΐθ ρΙυγαὶ Ὧδ5 Ῥθθη δάορίεα, τ Θοιππ συ τοαϊ, 85 [ῃ6 δαϑίθϑί 

ειηθηδδίίοῃ ; ἔου 1 βεεη5. ΠΙΡΉΪΥ ΡΟ Δ01]86 δὴ -δαΐμου 5ῃου]α Δ11ὸν ἃ 

ΒΙΏΡΊ ΑΓ ἴο ΔΌΡΘΑΓ ἴπ 500 ἢ ἃ 115ὲ οὗ ρ΄ υΓΑ]5. 25. τὸ μὴ... διάφερον: 

ἀεῆπεβ τοῦτο. ΤῊΣ μή 15 5ΠΠΚίηρ; βεεὴϑ ἴο Τ ΔΙῈΚ [86 ἀεβουρίίοῃ 48 

ΟΒαγοη᾿β ἴ46β, νν βαίθνου [6 ἔδοΐ ταϊρῃΐ Ῥε. 28. ἐκλέγων, “ 51ης6 1 (0]- 
1εοί. 30. ὑπ᾽ αὐτῶν, “ὍΥ πιεη.’.------ τοῦτον δέ, κτλ., “Ῥαΐ [15 15 Θοατοα, 

ΔῊ στεδί 15 ἰῃ6 ἀδρίῃ ἔγοιῃ 1 ἢ,᾽ εἰς. ὀλίγον ῥτεαϊοδίε. 

ῬΡ,. 20. 31. πολλοῦ : ργεάϊοδίεα, ἃ5 ἰῇ 2, πολλοῦ τ. χρόνου. Θυςῃ ἃ 

056 οἵ πολύς ψ1Γ [ῃ6 ΔΤ.101]6 15 ἐγεχαθηΐ τ] ἢ Τοῖδη. 2. πλὴν ἀλλά: 
ἃ Ἰαἴε Ἰοσπξοη ἔΟΥ ΒΡ] πλήν (Ῥεΐονν, 21, 22), ΝΕΥΥ͂ σΟΙΏΤΏΟῺ 1 1, ΟΙΔΠ Ξξξ 

εδίργ7,1, ψ67147,1. ἐα»η672, “ ΔΙΡοΙς [Π15 ἴοο σοπγθ5 ἔσοτη [ῃ6 βαγίῃ, {|κε,᾽ εἰς.:; 

1 15 φαϊτ6 ὉΉ11Κ6 8411] οἴου τηείδ]β, “βανα {Παΐ 11 ἴοο σΟΠ]65 ἔσομ τς δδτίῃ.ἢ 

4, δείνην, κτλ., “1ἰ 15 »τειγ ἀγαδάζαϊ ΓοΟ  ἸΒΏ η 655 γοῦ 5ρεαῖ οὗ ἰμδΐ τἤθῃ 

ἢανα,᾽ “Πμαΐ ΒΟΙΤῪ ἔοοὶβ ἤθη δῖα ΟΥ̓ ψηδὶ γοὰ 5ᾶγ.᾽ ΕῸΣ σοηβῖτσ. δηά 

οτος οὗ τις, ν. Ῥ.͵Υθδηι, 1. 5. ἔρωτα ἐρῶσιν: Ο. 150, ἢ. 4; Η. 547. 

Γι. Τί. 48 (56, 9). 6. κτήματος: (Ὁ. 171, 2; Η. 576. 10. μοι 

δοκεῖν : 564 ἸΠΟΥΟΠΔΏΡΘΑΡΙΥ ΜΓ ἐμοὶ δοκεῖν ἀηα μοι δοκεῖ. Ὄγαρϑμι, τό. 

«δοῦρε αἴ (»οδ55 γόζξεῦ Ζ.227 εογϑδγραζζον αῤΚζοῤος 9 174 ροζαῖ τυζΖεζ ἐξ ἔο δ 

σογιξ ἐο Ζοἰδἤϊ, α ρἹ7ξ ἐο ἐἦΐέ ροα. «δοίογε φἄοτυς ἐζαΐ ἔγογε ἤα5 7107 22217171516 

ψαΐρέ ζζαγι οροὐα, (γοέστς ὠϑγογεα αἴ 1: 22, αγιζηεέσδ α7ια᾽ ς07)2772072. 6715. 

19. 13. Πύθιον : ΑΡΟ]]ο, ἔτοτηι ᾿ιἷβ ἰδ ρ]ς δἱ ΠεΙΡΏΪ, οἱά ἤᾶῖηε οἵ ψῃ]ο ἢ 
νὰ5 Ργίῃῆο. Τῆς [ο]]ονίηρ σοηνεγβϑαίίΐοη ἰ8 τῃ6 ᾿ηνεπίίοη οἵ Τλιοΐδῃ. 
16. ἀποφανεῖν : 45 ΔΡονε,7. 17. τ. ἄλλοις : 55. ἀναθήμασι. 19. πῶς 

γὰρ οὔ; “(γε5,) ἴοΥ ἢονν ποῖ᾽ ἘΑΠΛΜΠ1ΔΙΓ ῬΏγαΒ6 οἵ βίγοηρ δϑϑβηί. (Ε. 

(εγδη φύσα πζελέ ̓  22. αὐτούς: νἱΖ. τ. θεούς, ᾿τιρ] 16 ἃ ἔτοτμη ἐν τ. 

οὐρανῷς. 2423. ἂν γένοιτο : οἵ. ἀῇἴονε, 8, ἂν ἐπανοῖεν. 45. σίδηρος δέ: 
1π6 δηςτῃείῖο μέν οαιδα ἴῃ ΘΌΟἢ ααδϑίϊοηβ. Θαβ}] Ὁ ΒΌΡΌ]Πςα. Ἐΐοτα, “γοιὰ 

Βανε σοϊά, ναϊ, εἰο. (Γῇ, Χ. Με. 2, 9, 2; Δσ. Βιγάβ, ὅ9. 26. οὐ πάνυ 

τι, “τοὶ ΝΕ͵Υ ΤΌ ΟὮ,᾿ “πὸ ργεαῖ δρυμάδηποβ. 29. ἣν ἀποκρίνῃ. .. 
μάθοις ἄν : Τιιοΐδῃ 5 σοηῃδίδη ΠΥ Ὀ]επάϊηρ 6 σΟΠαΙΠΟΏΔ4] ἔουτηθ. [ἢ 
Τῦγθδπ;, ὃ, 4. ν., γγὰε Τουπά ἃ νᾶρα ὑτοῖ. δῃᾶ νἱνια δροά. ; βθῦα 1υ8ὲ [Π6 

ΤΈνεῦθο, ΤῊβ ρο]ία ορί., “γοι νγου]Ἱᾷ Ἰδασῃ. 

Ρ. 21. 11, εὐφήμει, “ΞΡρεΔΚ ψογάβ οὗ ροοά πηροτί,᾽ “ῬῈ σάτα] ψηδί 
γοῦ 858γ.᾽ ΑὮ εχρστεββδίοῃ Ρογζοννεά ἔγοση [ῃ6 οὐυ οἵ ἴῃς ῥυεϑίβ, εὐφημεῖτε, 
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Ῥείογε Ῥερίπηΐησ (ἢ6 βϑδοεά οῇῖοεβ. 12, φαίνῃ --- ὁμολογῶν, “γοὺ 
ΔΙΘ Ξῃονῃ ἴο δάτηϊξ᾽; δὴ οδ]εοίΐνα τϑα]ίν. Οἵ. ἀθονβ, 11, οὐ --- ἐρᾶν 

φαίνεται, “ 56εΙὴ5 ηοΐ ἰο Ῥὲ ἴῃ Ἰονθ᾽; Ῥευῆδρβ ἢξ 15, θὰ ἢθ “βεεηβ᾽ ποῖ. 

5ο φαίνομαι νΑγ165 85 ἰἰ 15 αϑεα τ ραγί. ἀηα ἴῃ. Μ. 177, ὅ, δῃᾷ ΚΝ. 3. 

18. ἤν τε... ἤν τε Ξε σἵζε.. .. σἵζε. 19. Φωκεῦσιν : ἴῃ [ῃ6 βαογεά 

ὙΆΥ (357--246 Β. 6.) [ῃ68. ῬΠοοΐδηβ τερεαίθαϊν ἄγεν ΡΟ [ἢδ ἰγεαβαγαϑ οὗ 

{πΠ6 τελρ]6 δὲ Περὶ. Οοηβαὶ ατοίε, οἢ. ἸΧΧΧΥ]. ----- ἕρμαιον, “Πα 4}1᾿; 
ν. ποίς ἐο Ὄτραδτῃ, 9 (5, 14). 20. τυράννῳ : ΔΥΙΕΙΑΠα {ΠῚ Π 5 {Π15 δῇ 

Αἰϊαβίοη ἰὸ Νετο, πῃ, Ῥαυβαηΐαθ 5405 (10, 7, 1), οϑιυθα ΟΥ̓ ἔγοτη ὈεΙΡΪ 

ἔνε Βυπάτεα ῬτοηζΖεα βἰδίαεβ. Βαΐ [Π6 [6016 νγὰβ οἰΐθβῃ ραηαθσβά. 

᾿ὔἥέγγῖες ἐχΡέαϊγιε, ας ἦς ας Ζεαγαῖ ,»ογε Οἰἱοίζο, ἦέ γωΐς 977 Ογοέφης ατια 97 

Ονγης, αγτα 2οΐγιίς ομέ 70»»γ715΄; 1262: Οαγμηεὖγοες αρα Ζοίγεζαίες, τὐλοϑό 

7 αἴες ἦθ ριοριζορδ. Ολαγο ργεαΐζν αηρλοεδεαῖ αγτα] ἐα  ηαγαΐεα. 

18. 26. ἀλλά, κτλ., “Ῥαὲ [ἢ σα86 βεεῖὴβ ἃ βίσαηρε οὔδ ἴο ἈΪτη, --τ- ἃ ῬΟΟΥ 

τηδῇ ὉΠΑΡΑΒὨ ΘΩ͂, δηά ϑρεακίηρ ἔγεεὶν δὶ σοι 65 ἰηἴΐο ἢΪ5 μεδα.᾽ ἄνθρωπος. 

δρροβίἐϊνε οὗ πρᾶγμα; Ῥοϊὰ ρῥδηίϊοῖρ]6Ὲ5. ρυβάϊοαϊῖνθυ 29, μεμνήσεται 
δ᾽ οὖν, “Ὀυΐ ΔῺΥ ΥΑΥ ἢ6 Μ011] τειηθπιθεῦ δοίοη ἐγεϊοπρ, ΒΕ η 1 5Π411] θ6 

Ἦΐ5 ἕαϊε ἴο [41] πο ἴμῃε μαπάβ οἵ γταβ, δπα Ὅ6 ογάεγεα γ πίτῃ ἴο τηοσηῖ 
ἴῃ ῥργγβ.᾽ Ουτοδβαβ, ψ ἢ Γουτίεοη Τ γαϊδη γοῦτῃ5 ἴῃ οΠμδίηβ, νγὰβ [οσοθά ἴὸ 

τηοὰηξ δῇ ᾿ΠΠ]ΏΘΏ56 ΡΥΙ6. ΤΠ6 γοσαβ οὐ 5ο]οη οσσυγγεαά ἴο ὨΪΠ}, --- μηδένα 

εἶναι τῶν ζωόντων ὄλβιον. Βαΐ ἐνξη αἰίεγ (ῃ6 ἤδπιεβ πα Ῥξεη Κἰπαϊ]εά, 

Οτοεβαβ δηᾷ 815 σοι δ Οη5 ΕΥΕ Βδνεά, --- Ὁ. ΒοπηςῈ τϊγαοαϊοιβ ἱπίεγρο- 

διτίοῃ, [15 βαϊά ; δῃηᾷ ἴῃ ἢϊ5 Ἰδίθυ 1116 Ουόθβὰβ τοορῖνεα ΠΡ ΠΟΠΟΥΒ ἔγοτῃ 
Ογτὰβ δηᾶ ἢἷ5 βϑιιοοεββοσ. ΟἹ. Ηά}. 1, δ8ό, Π΄. 

Ῥ, 292. 1. Κλωθοῦς : οὔς οὗ {πε μοῖραι, 2αγεασ, Ἑαῖεβ. ΤΉΘβῈ Μ6ΓῈ 

[Ὦγεα : {μεῖσ παπιεβ δηα οἤῆοεβ ἅτε 5βοῖῃ ὈΥ 18 1 δἰΐη νεῖβα, --- 

ἐ ΟΙοῖμο οοϊαπι τοηεί, 1, ἢ εβὶ5 πεῖ, οἵ Αἰσοροβ οσοδίὖ; 

85 4150 Ὀγ {δε τεΐγαϊῃ ἴο οὴπς οὗ Το 115. ΡΟΘΙΏ85, --- 

ἐ Θρίῃ, βρίῃ, (]οίμο, βρίῃ! 
Τιδοῦ6ϑιβ, ὑνιδὲ Γ δῆ Αἴγοροβ, βουνοῦ! 

Τὴ τῆς βἤδάονν, γϑᾶσ ουΐ, γϑδῦ 1ἢ. 

ΤΠ6 51:16 ηΐ Ἠθδάβιηδῃ νναὶῖβ ἴοσ ὄντ. 

3. ἐγέγραπτο, “ 5Βἰοοά νυὺυϊτίεη.᾽ (ΟἿ, το Ῥγεδχη, 23. ----- ἁλῶναι : 45 »1ὲ1] ἃ5 

ἀποθανεῖν, Δοτδέ ΏΕτα νὰ βῃοι]ᾶ ἐχρθοῖ (πς ξαὰίαγο, ΜΈΤ.. 22, 2, π. 23. 
ΔΝ ΙΕ {πε8ε ἰηΐβ. ἀγα τῆς δρροβιίνεβ οἵ ταῦτα, γεῖ {πε6 1464 οὗ ἔαίε 5. 850 

ῬΤΟΤΔΙΠΘΏΤΙΥ ἴῃ [86 ταϊηα ἰπδΐ {676 15 ὯῸ Δ] ΡΌΪΥ ἃ5 ἴο [6 ἐΐπηθ, δηα 50 

σΟἤοἶσα 15 τηϑᾶδ οἵ με δοχιϑί, 1 ἢ 5ΙΤΆΡΙΥ ΤΥ ΚΒ {86 δοίΐΐοη. 4, ὑπ᾽, 

ς αἱ {πμ6 Βδῃᾶ οἵ. ἀποθνήσκω απαὰ οογίαϊῃ οἰμοῖ ᾿ἰγδαηϑιίινεβ ἀτὸ ξο] ον 



Ἰδὸ ΟΣἿΑ ΟΝ. 

Ὀγ (ἢς σαηίενε οὗ {π6 ἀρϑηΐ, ᾿8ὲ ΠΚὸ ραββῖνθαβ. Η. 6ςό,6. ϑ, Τόμυρις : 
Ογγὰβ πιϑὲ ἢἷ5 ἔδίβ [ἢ 520 Β. σ., ΨΨ 8116 σοπαποίηρ ἃ ΟδΙΏ ραῖρη ἀραϊηδὲ [Π6 

14. }1655 μογάθβ ὉΡρου ἷ5 ποιίῃϑαβίεγῃ ἔγοητθσ. ΤΟΙΊΥΤΙΒ, [ῃ6 ααξεη οὗ 
τῆς Μαββαρείδε, ἃ ῬΡεορὶε οἵ ϑουίῃία, ᾿ῃ Ῥαίη]α ψ ἢ Ομ] Ὠς {6]], 15 βαϊά 

ἰο βᾶγε βθαγοῃεᾶ ουὲ ᾿ἰβ ῬοάΥ͂ δπιοηρ [ῃ8 5]4ῖη, οὰΐ 15 Ὠθδδά οἵξ, δπά 

ῬΙδοβά ἐξ ἴῃ ἃ ψἱμε-ϑκίη 0}1 οὗ παπιδῃ ]Ϊοοά, βαγίηρ : Σὺ μὲν ἐμὲ ζώουσάν 

τε καὶ νικῶσάν σε μάχῃ ἀπώλεσας, παῖδα τὸν ἐμὸν ἑλὼν δόλῳ" σὲ δ᾽ ἐγώ, 

κατάπερ ἠπείλησα, αἵματος κορέσγω. ἨΔ. 1, 214. 11. Καμβύσης : 

Ὁ ΔΙΉΡΥ565 βϑυσοεαάςβά ἰο Ηἰ5 ἔδίμουβ ἰἤσοπθ ἴῃ 329. Ηδ τοάυςεά Ἐργυρί; 
τηδᾶβ δἰζειαρίβ προὰ Οδγίμαρε δηα ΕΤΗΙορία, ν ῖ ἢ ξα]]εα ; ἴῃ ἃ δὲ οἵ 

Ραϑϑίοῃ 816 ν Αρ]5, ἴθ βδογεά ὈᾺ]}: οἱ Μειῃρῃίΐβ; αἴζεσ 1 οἢ ἢ6 Ῥεοδπια 

αυΐϊα πιά, δῃᾷ αἀϊεα Ὁ δὴ δοοϊάβηϊ ψ]Ὰ Ἠ15 ϑνοσά, ἘῸΥ 81] δοσουηΐ, 

ν. Ηάϊ. 3 Ὁ. 12. μυρία σφαλείς, “ ανίπρ τηοί στ ΠΡ 1655 
ἀϊδαβίειβ.᾽ Ὁ. 159, ἢ. 2; Η. 547, ς. 15. ὦ πολλοῦ γέλωτος, “νῇῆαϊ ἃ 
ἸΔΌΡΠΔΡ]6 ἰα]ς 1᾿ Ταιοϊδῃ 15 Τοπά οὗ [ῃ6 σεη. ἴῃ Ἔχοϊαπγαίίοηβ. (Οἵ. Ρεῖον, 
22, 23,24. 6. 173, 3; Η. 592, α. ----- τίς ἂν... προσβλέψειεν, “Ὑο οου]ά 
Ῥεδῦ ἰο 566 ψίτ νι μαὶ σοηίεμηρὶ ἔμεν τερατα {πεῖν [6] ον -τηβη.᾽ ἘῸΓΪ πγοοά, 
ν. ῦονε, ὃ (17, 11): ἴοΥΓ ὕπερφρον., (. 279, 2; Ἡ. 790. 17. οὗτος 

μὲν. .. οὗτος δέ: (Υοαδὰβ . . . ΟΥὐγαβ. 14, 2420. ἐφεστρίδα : ἃ σ41- 
τηβηΐ τυ οἢ {Π6 584Π|6 45 [86 σἤ]δηηγβ, δίς θα δὲ [ἢ6 ΒῃΟΌ]αΟΥ ὈΥ ἃ οΪ45Ρ: 

ν. Βεοῖκς. Οατ. ΕἜχο. 1, 86. 11. ----- ὁ τὸ διάδημα: ν. ἀρόνε ἴο 9 (1, 7). 
21. ᾧ τὸν δακτύλιον : ν. ΗΔ. 3, 41 ἔ., ἀπα οἵ. ΒΟΒΠΙΕΥ 5. ΡΟαπι, “ΕΓ 

Ἐϊηρ ἄε5. Ῥοϊυκγαίεβ." 2932, νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ : ϑαηο5Β. Τη {ἰῃ6 Οά. 
1, πο, 11 15 αϑεα οὗ [6 Ι5θ].αηα Ορυρῖα. Τὴ ταϑί οἵ [ὴ6 11ὴ6 ἃ ῬδΥοαν οἡ 
Οά. 1, 18ο, ΟΥ̓ δ, 450. 24, ἸΤολυκράτην : οἵ ϑ4π105, ([Πε ἢγδί στεαὶ 568- 
Κίηρ' οὗ [6 ατεεῖβ, ἔδιηοὰβ 4116 ἴου ὨΪ5 ὉΠΒΟΓΌ Ρ ]Ουβη 655 δηα ἢΪ5 οηάοτ- 

01] ρσοοά Ἰὰς. -Μδβδῃασγιαβ ννγὰ5 16 ξ 45 ν]σθσου ἤθη ἢ τηδαθ 15 ἑδίαὶϊ 
ἐχρεαϊπίοῃ ἀραϊηβδί Οτοαίββ, {Π6 ϑδίσγαρ, ἰῇ ϑδγζαάϊβ.; δηά δέζεσ. ἢ δά Ῥβεῆ 

1 Κοὴ δηά οὐποϊῆεᾶ ὈΥ [ῃ6 βαίγσαμρ, Μβεαπαγιιβ ϑασοεεαβδα ἴο ἢΐ5 ΡοεΥ 

δῃά νεῖ. Βαϊ {ποῖα 185 ὯῸ ΔυΪΠΟΥΪΥ ΓΟΥ μαύρην Μ. ψἸ ἢ ἰτεδοθεσν. 
σῇ, Ηάιϊ. 3, 120 ΗΕ. Οχτοίς, οἰ. χχχιῖ. 28. ἄθλιος : σπ!ςπουΐ {με ἀγίίο]ς, 
8ἃ5 ἰὰ 15 ἰο ῬῈ ἰδκβὴ ψ ἐκπεσών. 29, ἐν ἀκαρεῖ τ. χρόν., “ἴπ ἃ 
τηοτηθηΐ. (ΟἹ. Τί. 3 (33, 20), βεσα {86 ἀγίο]α 15 οὐ ἰεα Ῥεΐοσε χρόνου. 
ἀκαρής αἶδο υϑεά ψιπουὺΐ χρόνος, ἃ5 ΑΥ. (Ιου, 406. ᾿ 

Ρ. 28. 1. εὖ γε, “Ὀτανο.:: ΑΘ. ὄντες: ἱπάϊτεοοί ἀϊσο. Ὁ. 280; Ἡ. 
709. ----- ἐν τοσούτῳ, κτλ., “ΤΩΘΔΏΜὮΣς 1οεΐ μοι ὈῈ ἐχαϊεά, ἔου ἔγογῃ {ῃ8 
Πῖσμοῦ δταΐμθηςς {πε 1γ ἀονγηΐα!] ψ01}1] 6 [6 τιοτϑ σγίθνοιβ.᾽ ΕῸΥ ρδυίο!ρ]6, 
οἵ. ἀθονε, ὃ (17, 24). 6. 277, 2; Ἡ. γὃο, ε. 6. γυμνόν : ΕΥΕΥῪ οἠς δά 

ἴο επίεσ ΟΒαζοῃ᾿β Ροβδί βίγρρεα οὗ 411 ἢς δά ἴῃ 1186. (ἵ. 214]. Μοσζί. 1ο. 



ΔΜΟΤΖ5. Ιὃ9 

7. κομίζοντας, κτλ., “ἔοΥ (Π6 } ΨΜ1Π1 Ῥτίηρ ψἹ ἔμετα ΠΟΙ ΓΠΕΥ ῬΌΤΡΙΘ οἷο 

ΠΟΥ ἰΐατα, ΠΟΥ σοῦοι οὗ φο]ά.᾽ κομίζοντας Ρ]., ἃ5 [ῃ8. Ρ]υΓΑ] μα5 θθθῃ 

ῬτΟΙΑΪΠΘΉΠΥ ἴῃ τη [πτουρῃουΐ [15 ΒΡΕΘοι, αὐτῶν ἕκαστον 5[ΤῊΡῚῪ ἰη41- 

᾿νἹ ἀυα!ἰζίηρ (1... ΗΙ. κ14, ὁὅ. Νοῖϊοβ με ἔπε ομίδβυη οὐ 1ῃ6 αϑὶ βεηΐεηοθ 

ὙΠ (ἢς τοί. ΤῊΣ το δχίσζειηἷξϑ, καῖ δῃά κλίνην χρυσῆν, Υτεῖεγ ἴο Οτοσθβαβ; 

ἀπότεμνε ἀῃα τιάραν ἰο Ογτὰθϑ ; [ῃ6 τηθϑηβ, ἀνασκολόπιξε Δῃᾳ πορφυρίδα, ἰο 

Ῥοϊγοζγβδίβϑβ. 

εχ ἀό οὖσεγυες ἐᾷ γιαδσϑές, ϑαγίοιοζν αείζυσ ; απα ἤγηηες ἐχέαζῃς ἐδ 

εἰσι οΥ ζογηες ἀουεγένερ αὔουσ {2417 ζδααῖς ας ἐἦέ ἀοῤός, ἐς 7ξαγ-, α»τα ἐλέ 

2αφείονς ἐδαΐ γι) 71:66 γη67᾿ 5 Ζέσές. 

1ὅ. 10. πληθύν : ερὶς ψοτά, ΒΟ. οαῖηα ἰηΐο 886 δραΐη ἱ 1αΐα 
νυ ϊοῖβ ; ἔουπμα Οὐ] ογα ἴῃ Ταοΐδῃ. Τί τηθδῃβ “[Ὧ6 Πλᾶ5565,᾽ 845 αἰ ϑίϊη- 

σα η α ἔγοιῃ ἐῃ6 φστεαΐ, βοἢ 8ἃ5 ΟὐτἝθβ85, εἴ 8]. ------ αὐτῶν : Ρ]., 45 οἴΐεηῃ 

ΜΏεη οοἸ]εοῖῖνε πουῃ ρτεοθάθβ. Η. 514, ἐς. 12. τ. προσαιτοῦντας, 
Ἰόβα ψῆο Ῥερ. 13, ὁρώ, κτλ., “1 566 ἃ ῬΓΥΘΊΤΥ τ οΥ]εΥ ἰγοηρ. ΕῸΓ 

τινα, Υ. ἴο ΙΘ8Π), 1. 14. τ. βίον, “ δυιηδη 11ξε,᾿ “16 ψοτα.᾽ (. 

ΑΌονε, 1, τὰ ἐν τ. βίῳ, Δραὰ Ῥεῖονν, 17 (25, 5), δῃηά οἔίεῃ. 16. ὀλίγοι 

δέ τινες, “ΜΏ11 βοιηδ [δν. 17. ἄγουσι καὶ φέρουσι, “αΙτῪ 4πα ἴοτ- 

τηθηΐ. ΤῊ ψγ͵ὰβ8 16 τορι δ Ρῆγαβα ἔοσ {γεε θοοίηρ, 85 ΖρΈ76 εἴ 72776 ἴῃ 

Τιαιϊη. Τα ἤτβὶ υϑεά ψ] τοΐεγεπος ἴο σδίι]6- ΠΠΠηρ ; [ῃς ϑεσοηά, οΕ 11ξ6- 

1655 Ροοΐν, “Ἰοοίηρ.᾽ δῖα [μ6 ρῆγαβα βεεηὶβ ἰο Ὀ6 υϑεα βρυγείνεὶν οἵ 

νἱοϊθηΐ ορριεβϑίοῃ οὗ δὴν δοτί. (ἔ. 14]. Ῥεοσ. 6, 3; 7ὰΡ. (οηΐξ. 17; 

Ατ΄. ΟἸουάβ, 241. ----- τ. ὑποδεέστερον, “{ῃε ψγεαϊςει.᾽ Νααΐεῦ δῖηρ. 45 ΔὉ- 

βίσχαςοί, ᾿ηϑέεδα οὗ τηδβ6. Ρ]. 845 οοῃογείβ, ἡοὰῃ. (ἃ. 139, 2. ΕῸΪ δεῃίτηθηΐ 

οἵ 1815 ΒΡρ6βοῦ,, οἵ. με νεῦβεβ οὗ 1.0111π|5, ργεβεσνεα Ὀγ 1,δοΐδῃ. [η51. 1νΊη. 

5, 9, ἀδβογιρνα οἵ Κογηδῃ 116: 

“Ναυης νεῖο ἃ τῆδλπα δᾶ πορσίδιῃ, [δϑίο δίασϑ ὑτοζαβίο, 
ἰοῖο 1146 πὲ Ῥατγιίοσγαια ἀϊα Ῥοραϊιβασα ραίγοσαπα 

Ἰδοΐατα πα ἔοτο 56 οπμλῃθ5, ἀθοδᾶθυθ 56 ΌΔ1Ὼ, 

πηΐ 56 δία οἰάθπι βίπαῖο οἴμηθβ ἄδάεγα, οἱ ατίϊ, 
νοῦρα ἄαστα αἱ σδπΐα ροββδιηΐ, ΡΌρ γα ἄο]οβο, 

ὈΙΑπ τα στέατα, θοηατη β᾽ Δ] γα νἸ ΤΌ ΤΩ 86, 
1η514145 ἔδοοσθ, αἱ δὶ Ὠοβίθβ βηΐ οὐγηϊθ5 ΟἹηΏ65.ἢ 

18. ὁ δὲ περ., κτλ., “Ῥαξ {π15 συναγπὶ {μδὶ 15 Ἡγίηρ δρουΐ ἐδ ἀηβεβῃ, --- 

ὙΠδΐ 4τα ΠΕῪ ἢ ἐκ τἀφανοῦς --Ξ ἐχ οεσμζίο ; 111. “ἔτοτα [886 ἀηβθθη.᾽ τίνες 
Ῥ]., Ῥεοδιβα σγϑίεγεηοα ἰ5 δα ἴο τῃ6 ᾿ηαϊν] ἀπι415 σοι ρτβίηρ [Π 6 ΒΨΆΤΙΩ. 

σε. Αἀά!βομβ " Νιβίοῃ οἵ Μιγζα᾽: “ "ἊΝ ἢδΐ τββϑδῃ,᾽ 5814 1, “"[ἢδϑ88 ργεαῖ 

Πρ 5 οὐ Ὀἰγάς [Πδὲ ἂὔῷ ρεγρείυδν μονοσίηρ ἀροαῖ ἢ. .. 1 566 νυ]ίαγεϑ5, 

ὨΔΙΡΙ65, γάνεηβ, σουτηοϑηΐβ, Δη 4, ΔΙ ΟΩΡ ΤΏΔΩΥ ΟἰΠΕΥ ἔδαϊμογεα ογεδίαγεβ, 



Ι90 σά ΚΟ. 

Β6Ψ ΕΓΔ] 1{Π|6 τὶηρεα' θουγβ.᾽. .. “Τῆεβε,"» βαϊά {π6 σεηΐιβ, “αἴὲ Ἐηνγυ, 
Ανδτῖςθ, Θυρειβ τ! οη, Τά βραῖτ, Τονα, ἢ (86 ΠΚ6 σᾶτοβ δηἀ ρδϑϑίοῃβ 

ἐῃαΐ ᾿ηξεϑὲ ΗΠ ατηδῃ 1,19. 22. κάτω, “οἡ {6 ξεαγί ̓; οοπίγαβίεα ψ ἢ 

ὑπεράνω, Τὰτίῃεῦ οθ. 29. ξυμπολιτεύεται, “15 {πε} ξ6]]ονν- οἰ Ζεη,᾽ “᾿νε 5 
ΜΙ ΤΠ ΟἹ ΑΙ 1Π1ΔΥ [ΘΙΙΉ5.᾽ 25. ὁ φόβος. .. πετόμενοι : [15 5ίαγίϑ 
ΟΥ̓ 45 Τῃουρὴ ἔθαγ δῃα ἤορῈ ψεῖα ἰο 6 βροόΐκβθῃ οἵ ἰορεϊῃεσ; Ῥυΐ ᾿τητηθ- 

ἀϊαΐε!ν δέου πετόμενοι, [6 ξαςὲ σοτητηοη ἴο Ὀοίῃ, ἰῃς οσοῃβίγαοίίοι ομδηρε5, 

Δῃα ΤΠΕΥ ἃῇὰὲ ἰγεαίβἃ βεραγαίθυ. ΤυΥδηβὶαία : ὁ Ῥυΐ ἔδαῦ δῃηᾶ ἤορβϑβ ΗὟῪ 

ἀρονε : (6 ξογηθυ, ἀδθβοβησίηρ, 5ίγΚ65. οὴῈ ΨΠ ΔΕΗΠρΡ, ΘΟΙ ΘΕ Τη65 

ΠΑ Ἰκἰηρ Οη6 ἜΥΈΏ ΟΟΥΤΘΥ ἴῃ ἸΘΥΓΟΥ ; θα ἤΟρ65 ἤονοῦ ονοιῃθδά, δηά 18 αἵ 
186 πχοιηθηΐ ΠΕ ἠδ [1 ΠΚ5 Οἠ6 15 ροΐηρσ ἴο σϑίοῃ ἐμθη), ΟΥ̓ {παν ἢν, δπά 

Ιεανε οὔξ βίδῃμαϊηρ ἄρ8ρΡ6, -- [δὲ σΌΟἢ δὴ δχρευίεηοα 845 γοῦ 8566 Τ δηίδ]αβ 

ἴῃ (6 Ἰονεσ μου ἀηάεύρο ΜἹ [6 τψναΐετ.ἢ 30. αὐτούς : ἰῃε Δηῖε- 

οσοαεηΐ 15 τίς, Πῃουρῇ ἰ(ῃ6 Ἰαδίίευ 15 δηρι]αγ. (ΟἿ, {Π6 5: Τ114ὺ ὈΪΠΔΕΥ ἴῈ 

Ἐηρ.., “1 ἄοῃ Ὦ ΒΌΡΡοβε ΔΥ͂ οὔθ δυεσ 5414 500 ἢ ἃ [Πϊηρ ἴο γου Ὀεΐογε, 414 

εν }᾽ (7465, Ρου. οἵ ἃ [,Δἀγ.) 

Ῥ, 24, 1. Ἰάνταλον : ἃ ΜΜεΕΔΙΙΗνΥ Ἰκϊηρς οἵ ῬΏγνρία ; ἴου ϑοτὴβ οι μουβ5 
5ἴη, Ραμ ΒΘ αὶ πη Ταγίαταβ Ὁ. Ῥεϊηρ δῆι!οϊεα 11 ταρίηρ {π|τϑῖ, ν81|6 δἵ 

[ὴ8 δδὴδ {ἰδ ἣς ϑἰοοά ὉΡ ἴο ἢϊ5 οῃϊηῃ ἴῃ δ ἰαΐκα, της νγναίθυβ οἵ ὑν}1Ο ἢ 

τεοραδα δ5 Ὲ νοι ἀπηκ. Ιαιβοϊουβ ἔγαϊε μὰηρ᾽ 1πι5ὲ τ! 1η γαδοῦ, Ὀαΐ 

ἰῃαὶ ἰοο δά ἢ15 μαηᾶ δ5 ἢβ βἰγεϊομῃεα ουίἢ} ἴο ῥα κΚ. ΗΒ ρυμιβῃηηθηΐξ 

ῬΤΟνΟΥΪΔ] δηγοηρ Π6 ἀποϊθηΐβ, δῃα σομβίδ ῦ 864 45 δὴ 1]|υβίταίίοῃ. 

Τίηι. 18; ἄς Τκιοίὰ, ὃ; 0)14]1. Μοτί. 17. ΟἿ αἷϑὸο Οά. 11, 582 ἢ ; Ἱλιογεί, 

2, οὅο ἔξ. “ Ὑδῃίδ]ῖζε᾽ Ῥύθβασυεβ [Π6 βίοιυ ἴῃ Οὐἵ ἀΔΠΠ0 Βρεθοῖ.. 

Ο» εἶροό οὖδεγφψαζΖζοῦι 2} 15 5667: ἐδαΐ φαεἦ 26γ δος ζαήχος ὧν ἃ σίϑηαδν 1 γεαί, 

τυλιελ ἐδε Ζαΐος 476 522γιγιεγηο, 724 ἐγεααῖς αγό ογίομδῖν ἐμέεγέαγι ρα. 

᾽ΖῊς οο αδοργά : 

16. 93. ἄτρακτον, “5Ρ1η416.᾽ ἘΎΟΙΏ 5δτηε τοοῖ 8ἃ5 1,δίϊη ζογφηέο; ΕΥ. τρεπ, 

ἴῃ ΟΝ π, 845 οἴΐθῃ, γεργεβδεηΐβ οὐἱρίηδὶ ᾧ, (Ε, Ουχία5 ατηαΖ. 468 ἢ. 

Αραΐῃ, ἴῃ (δΐδρ]. 7, 1.. 85 {}15 85. ἀϊγεοῖ ο"]. οἵ ἐπικλώθειν, “ {πὶ τ]1ηρ 

ἔοσ. δδοῦ {ῆπ βρίηα]ς ἔγοτῃ 1 ἢ 1 ΠΑΡΡΕΩΒ5. 411 πδὴρ ΌῪ β]επάεσ ἰχθδαβ.᾽ 

7. ἐπιπεπλεγμένον : ϑοτημηεγρτοάί Βπ645 σοοα Μ95. δυϊμουν ἔοΥ ομδηρίηρ 

τιῖ5. ἴο περιπεπλ. ΤῊς τεδάϊηρ μεῦα σίνθη 56 615 ΤΟΥ6 ᾿ἸΚα]γ, Ἀουνε νου, 

ἔγοτῃ ἐπιπλοκή, υ5ὲ θεῖον. 10, εἵμαρται, “1ἰ 15 ξαϊα᾿ (μείρομαι). ϑδτηβ 

ϑίθῃι 85 ἴῃ Μοῖραι. Ἐὺτ ἱτῦερ. δὰρ., ν. Ο ατί, ἍΈΓΡ. 2,131. 12. κληρονο- 

μῆσαι: 50411Υ 0]. ὈΥ͂ Δςο. οὗ {π6 ρεύβοι; ἴὴ 1)ὲ Ηϊβί, (σοηβου. 20, 85 
ἢδγα. 14. τοιόνδε, κτλ., “ [μαΐ 15 ἀρουέ [Π6 τηϑδηϊηρ οὐ ἐπε ὶγ εηΐϊδῃρ]θ- 

τηρηΐ.᾽ ---- ἀπὸ λεπτοῦ, “45 ὈΥ͂ 4 δαῖτ.’ ΜΙ [Π15 ἤπη6 ἰτηάροσν, δῖ 



ΜΝΟΖ1.5. ΙΟΙ 

ΤΟΙΏΉΔΠη065 8 τηοάστῃ ὙτΙ ΕΓ ψου]α μᾶνε πδα ἱηνοϊνεά ἴῃ ἐπὲ ἐδηρ]ηρ οὗ ἐπα 

Β]τὴν ἰῆγεδαθ ! 20. τ. γείτοσιν, “ανεη (ῃ6 ΠΕΙΡΉΡΟΙΒ βοασοα ἤΠθασίηρ 
τὴς βουπῃᾶ οὗ 815. 411. Ὁ. τδδ, 3; Η. ὅοο. 

ὔἤγγιος ἐχραϊέαίος τερον {ἦε ἐποτερλ 5 5γι655 ΟΥ̓ γεαγι γα, ἀραὶ 126 σμααἰδ,ι7εδος 

“υἹ τυζίεζ Φραΐζδ᾽» 7265 5 62:0 7.5 Φ07716. 

17, 23. ἔχοις ἄν : Ὁ. 226, 2,6; Ἡ. 722. οὐδ᾽, ειηρῃαίίο. “Ὑοῦ σου 

Ῥερίῃ ἴο [611 ρΡτορευῦ μον τ] σα ]ου 5 1 81] 15.᾽ ---- κατὰ τ, ἀξίαν, “4ες. ἴο 

ἀεβεσί. 25. αἱ ἄγαν σπουδαί, “{πεῖΓ ονεῖ-οαρθγηθ55:᾽---- καὶ τό, κτλ.: 

ἴῃ ΒΌΟὮ οᾶ8ε5 Ερ. 1ἸΔἸΟΤῚ τηλΚκα5 ἃ οἰδιβα 1ηἰγοάαοεα ὈΥ͂ Βοπ6 500 ἢ 

ἜΧΡΥ͂ ϑϑίοῃ 845. “(6 ἔδοΐ ἐμαὶ. Ἡεχζο, --΄ δηα ἰμ6 ἔαοὲ {παΐ, ν Ἀ116 ἴῃ (ῃς 

ΨΕΓΙΥ τηϊαϑὲ οὗ {μεν ΠΟρε5, ἐΠΕΥ͂ ἃτ6 ΒΒ. ΔΘ Π]Υ ϑηδίο θα ἀναὺ ὈΥ πιοβί Ἔχοεὶ- 

Ιεπὶ Θεαῖμ. ἈΟΑΟἔ. “ γἱβίοη οἱ Μῖτζα.:. ἀ(2ζ28. ὑπηρέται, “ τηϊηϊδίεγδ.᾽ 
ΟΡ, 28. 1. αὐτοὺς εἰσέρ., “σομλε5 ᾿πίο {ποῦ μεδαβ.᾽ ἀΦ2. ἔστ' ἂν εὖ 

πράτ., “50 Ἰοηρ 85 με ὺ δὲ ὑτοβρεζοιιβ.᾿ Ο 233; Η.1 γυὅ. .--- πολὺ τό, 

κτλ., “ἴδῃ {θεῖα 15 πὸ ἰδοὶς οὗ δίδβεβ  δηα δ᾽δοκδάδυβ! δηᾶ δ}.-π|ε 81 

3. εἰ... ἐνενόουν. . . ἔζων ἄν : (. 222; Η. 746. ----- 4. ὀλίγον τοῦτον 

χρόν. --- τοῦτον τ. χρόν. ὃ5 ὀλίγος ἐστίν. (ΓΕ. ΑΌονε ἰο κυ (14, 30). “Ἡανίηρ' 

ἰΑττὶεα ἴῃ ἐπε νου] (τῷ βίῳ) [πε 508] (τοῦτον) {{πη6, 5Βῃοτί δὲ τηοϑβί, ἰδ Ὺ 

Ὑ1Π ἀδραγὶ 85 ἕγοτη ἃ ἄγετ, δῃά ἰεᾶνε βνϑυυτϊηρ οἡ δατίῃ. 7. ἀπο- 

θανόντες : ργεάϊςαίνε. (Ὁ. 279,1; Η. 7γο8. “ΤΕΥ ψου]Ἱᾶ Ρε 1655 ἰγου ] θα 
αἱ ἀγίηρ. 8. νῦν δέ, “Ραΐ 45 [5 οα56 βίδηαϑ." ---- εἰς ἀεί, “ ἑογενετ᾽; 

οοηηροῖ ΜΠ χρήσεσθαι. 10, φθόῃ --Ξ- φθίσει, “ σοπϑυτηρίϊοη. 12. γώρ: 

ν. 40ονε ἰο 4 (14, 5). “ΝΥ, ψῇδὶ ψου]ᾶ {πε τηδῃ ἀο,᾽ εἴο. 19, οἰκοδο- 

μούμενος, “ σεϊ!πρ Ὠἴτη ἃ μοῦβ68 Βα. ΟἾβεῖνε ἕοτοα οἵ τηῖᾷά. 14. αὐτῷ: 
6. 184,3; Η. 597. “Ηἱἰἱδ5 Βοῦβε 5841] ΒῈ σοιηρ!ειεά, Ῥαξ Πα Ηἰπη561},᾽ εἰς. 
16. μηδέ: Ατίς οὐδέ, Ὄταδμη, 1. 17. ὁ ἄθλιος, “Ῥοοτ ἔε]]ον ᾽; ἀρρο- 
Βίῆνα οὗ ὃ δέ. Τὰ 5 ἢ ο4565 ἀγίῖο1]6 τηυβί 6 υϑε4. (οηίταβί ἄθλιος, αἴονςε, 

14 (22, 28); δῃᾶ οἴ. Τίηι. 22 δῃὰ 22. 19. ἐστιῶν : οὐ {6 ἰδητῃ αδΥ 

(ϑοτηβίηθβ Βανθητ}) δέξο Ὀἰσ 4 θαηααδὶ νγὰβ σοὶ ρταίεα, θη α5. δηᾶ 

Τα] αἰῖνεβ Ρεϊηρ ἰην τε. Ῥτγεβεηΐβ εσα τηδᾶθ τὸ {μ6 οἸἢ]]4, δηα ἃ πδῖηθ 

σίνθῃ 1. ΤΠ βυβέςθοΥη 500 Ὀ5.4]1Υ τασεϊνεα {ῃ6 Ὥδτηθ οὗ [15 δι Πο 5 

ξαίῃεσ, δἂ5 βεσε; ἐπουρῃ, 1 τᾶν 6 ᾿ηξοιτεα ἔτοτη Ατ. ΟἹοσᾶβ, όο Εἴ., 1μ8 

ἙΑΊΏΕΙ δά βοιῃθετηθβ ἰο γἱε] ἃ το {Π6 τρί εσ 5 ῥσείεσθηοεβ. Οἵ. Βεοκ. 
ΟΒασ. Εχουγ. ἰο ὅς. 1. 21. ἄν: ὈεΙοηρδ ἰο χαίρειν, ἀροά. οὗ 2π4 ἴοττη. 
ΕῸΤ 115 Ῥοβίξοη, ν. ΜΤ. 42, 2; Μ. 299; Ὁ. 639, 3, π. ----- ἐπ᾿ αὖτ. γεν.; 

“αἱ Ϊβ Ὀἰσίῃ." Ῥγεάϊοδίινε ρατί. ἰῇ ΟὈΠ]α 6 σαβα τοϊδίϊίοη. Τάϊ. “ὁ δἱ Ἀϊμὶ 

Βεΐηρ Ρογῃ.᾽ (Ὁ “ ἘΔΙΡῊ βιη]δά ἀὲ {π6 1468 οὗ μ15 γεοΐδεγ' ὄγεαξέσερ ἀοντι᾽ 

(}181:λε8, Ῥοτί. οἵ ἃ 1,δάγυ, ν.). ---- ἀλλὰ τ. αἴτιον, κτλ., “Ῥυξ με τεᾶβοῃ 15 



102 ΟΦΑ͂ΚΟΔΖ,. 

{παὶ Ὦ6 ΟὨΪΥ Οὔβοσνεβ {86 τηδῃ 120 15 ἐοτέππδία ἴῃ ἢΪ5 50η, [π6 ἐδίμοσ οἱ 
186 νἱοίογίοιβδ διε δὲ ἰῃ6 ΟἸγτρίδῃ ρατηςβ,᾽ εἴς. 23. ᾽᾿Ολύμπια: 
55. ἵερα, {π6 πλοβὲ ΓΔ πλου5 85 ὙΧ06Ὲ}} 845 πιοϑί δῃοϊθηΐ [οϑεϊνα] οὐ ἴῃε ατεεῖϑ. 

Ὑἢς οοπίεβίβ 6 6 Ορεῇ ἴο 84}1 ατεεῖς ἔγεοθεη Ὧο δδά Ὡδνεσ Ῥεεὴ " ἀϊ5- 

Βοποτθᾶ᾽ οὐ φα ν οἵ βδουεσο. ΤῊΘ ψ114 οἱῖνα ραυ]απα ϊοῃ ἃ νἹοΐουν 

ΠΟΙ ΕΓ α νγᾶ5 ἐϑίθεπιβα {Π6 Πϊρμαβί οὗ βαυίῃϊγ πομοσθ. 2424. ἐκκομίζοντα, 

“ ΟΔΥΥΥΪαρ ἔοσίῃ ἕο ῬυσΙΑ]᾽; {πκ6 ἐκφέρειν, ἀπά 1,Αἱ. 47277γε. 425. οὐδὲ 
οἶδεν, κτλ., “ΠΟΙ ἄοα58 8 ποίβ ΒΥ μον β]εημάσσ ἃ {πγοδα ἀξ σα Ἀυηρ." 
αὐτῷ ταυβί τοίου ἴο τ. γείτονα, ἀαἰί. 45 δρουξβ, 1. 14: ἙὙΤμΕ βυρ]εςί οἵ 
ἐκρέματο ἴο Ὅς ᾿ἰπξεγγεα ἔχου τ᾿. παιδίον. Ἐεμιβί τ. βαρρεδίβ αὐτό ἴογΥ 

αὐτῷ ἠΑ46. διαφερομένους, “υδττο]]ηρ. ἀ( 7. συναγείροντας, “ Διη455- 

ἴηρ.᾽ 29. ὑφ᾽ ὧν. .. ἄγγ. -Ξ ὑπὸ τ. ἄγγ. οὗς εἶπον. (. ῬΙαί. Ῥτοίαξ. 

3259 Ὁ), ἔοσ ἃ {πὸ τεϊεπέϊοῃ οἵ δυίο]ε ; νΕΥΥ ἀπυβι4]1. Ο. 154; Η. δοορ. 

Ολαγορς αϊξαΐες τεογ7ι ἐλ4 15 οὗ Ζτερρεα7ε 176, δύε7ε ΟΣ ξέγεροις, αγεαΐ σοηεα 765 722622 

ἔο ὀιεδίος τοῦ ὦ σίγέα. 

Ῥ. 26. 18. 1. πρὸς ἐμαυτόν, “1 ψοπάστ ἴο τυ βεὲ νμαΐ,᾽ εἴς. 2. παρὰ 
τ. βίον, “ αἰοπρ; {πεῖν 11ξ6,᾿ “ἘΠΓουΡἢ {πεῖν 1ἴνεβ.᾽ ΟἿ. ἀρονε, 1 (11, 10). --ττ- 

ὅ τι... ἣ τί: οἵ. αρονε, 1 ἰο ὅποῖα. ϑ. οὗ στερ. ἀγανακ., “ δἱ [Π6 
1055 οὗ ψ ΒΟ ἘΠΕΥ αἴ ἀϊβίγεβϑεα,᾽, στερ. ΚΘ ἀποθανόντες, 17 (25, 7).- 

4, αὐτῶν: οοπδίτας 1 τ. βασιλέας. 5. ἔξω, “ α54ς ἔγοιη,, δ5 [ἢ 
Τί. 1- ---- ὡς Φιζς : τεῖειβ ἰο ψμαὶ Ἡδυπηε5 βαὺβ 'Π 123: ὅ1. φόβους: 
ἔοΥ Η]., ν. ἴο Ῥγεαμι, 13. ΕῸΓΪ βϑηττηθηΐ, οἵ. ΟΟΟΚ, 25. 9. ἐῶ, “1 Ιδᾶανὲ 

πητηδηἰοηςα., 10. πάθη, “ ἔξε!ηρ5,᾽ ἴῃ [6 δεπβδε ἴῃ ψ ΐο Ταηηγϑοι 

545, “ἴμεν ψ ΓΕ ἀδηρεζοιβ συϊάθβ, [η6 Ἐδο]ηρδ.᾽ ----- ἐξ ἰσοτιμίας, “ΟΠ 

6411] ἰεγηη5,᾽ ν]Ζ. ΜΊΓ ΟἸΠΘΥΙ πηογίβ]85 ; “ Ὡ]Οἢ, οὐ οουγδβε, μ6]4 644] 5ννΑΥ 

ον εΥ {μετη. ---- ὅπου, κτλ., “ας ψΠετα [ῃ6 σοπα!!οη Οὗ Κίηρδ 15 ψτείοῃεά, 

5 δὴ εαϑ5γ τηδίζευ (καιρός) ἴο σα]συ]αῖα τ δὲ (6 Ἰοΐ οὗ πε σοπηπλοη ΡΕΟρΡ]ς 
ψου]Ἱά 6. πονηρά Ῥγτεάϊοαίε. τ. ἰδιωτῶν: οἵ. ΜεηΡ. 17, δῃά ν. ἴο 4 

αῦονθ. 12. ἂν εἴη: νἱΖ. 1 φῬτοροτγί[οπδίοὶν ἰγεαίςξα. 19. ἐθέλω 
δ᾽ οὖν, “1 ᾽να ἃ τηϊη4, ὈΥ {πε Ῥγε.᾽ δ᾽ οὖν τεϑαπηεβ {πμ6 {πουρηϊ ψΒοσα 1 

νγ5 16 δ {ῃ6 εηᾷ οὗ [ες ἢγϑέ βεηΐ. ο τ8ζ. 14, πομφόλυγας : οἵ. Ρείτοῃ. 
Θαΐνσιο, 42, 4: 20ς 7107: 2,715 δ2472245 σέαηε ὄμζζας ; ἀπα Ἄατῖτο ἀξ ΚἈ. Ἀπβι. 

τ: 15. ἐθεάσω : δοῖ. μετα Ἑηρ. ἰἀϊοτ ῥτγεξοτβ ρεσξ. ΗἹ. γοό ---- 

ὑπὸ κρουνῷ, “ἈΡΡΘΑΙΪῺΡ ΜΏΘΥΘ ΒοΙὴ8 ϑβδίσεαη οόσῆξββ Τὰ ]]ηρ ἀονῃ.᾽ 
117. τοίνυν, “νπε]]. ---- τινὲς μὲν... αἱ δέ --Ξ αἱ μὲν... αἱ δέ: “ψγ6 11, Βοτηξ 
ΟΥ {δὴν ΔΓ6 5128]], 580 {πὶ {πε Ὺ Ὀυτϊδί δ οὔσε δῃᾷά νυδηϊβῃ ; θαΐ βοπὶα Βοϊά 

ουαξ ἸΟΏΡΕΥ, Δηα ὈδοοΙΏ]ηΡ᾽ ἘΠΟΥΙΊΟΙΒΙν ᾿ηΠαίςα ἃ5 οὐμευβ ἀῦα δρβουρεά ὉΥ 
{Πειη, δἰίδϊη ηπηθη86 σοϊστηθ, θα ΡΓΘΒΘΉΑΥ ἴῃ Ἔν σῪ οᾶ86 {8686 ἴοο Ὀυγδί 



ΔΜΟΖΕ 5. 193 

411 ἰο γίεςςβ.᾽ Τῆς δοτὶϑὲ ποΐ βοϊἄοτῃ υϑεά, ἃ5 ἢθῦβ, ἴῃ δηϊτηδίεα ἀθβουῖρ- 

ἘοῚ5 1 οΥ μΔη ΘΔ ΌΪν ΠῈ τῃ6 Ργεβοηῖ. ὍΠ6 ἔοττηοῦ υϑεἀ οὗ (πε Ἰηδίαπία- 
ὭΘΟυ5 δοίίοῃβ ; [16 Ἰαἰζετ, οὗ ἔποβα οὗ Ἰοηρεῦ ἀαταίίΐοα. ΜΈ. 320,1, δπά ἢ.2:; 

Μ τιι, ΒΚ. (4); 6. 205, 2; Η. 707. 18. αὐτίκα: ψ1 ΡΑγΠο., Κα 1,δι. 

οἱγεμίας. Οἶΐδη αϑεα Ὁ. Ἡετοάοίαβ, Ραΐ ποῖ ὈΥ Αἰ ὙΠ ΟΥΒ, 0 ΘἸΏΊΡΙΟΥ 
εὐθύς. 222. τοῦτό ἐστιν : ΤΟΥ 51 1141 156 οὗ Ρῥσοη., ν. ᾿σδΊοη,. 14 (102, 1), 

11: 3,5. 223. οἱ μὲν. .. οἱ δέ: ραᾶτί. ΔΡΡο5. οἵ ἅπαντες. (α. 137, Ὡ. 2; 

Η. τοο, ὁ. μείζους ἀαῃιὰ ἐλάτ. ῥῬτεάϊοαϊε. “ΑἹ] τὲ Ἰηῆδϊεά τ 1Π6 ΒΡΙτΙ 

ΟΕ 116, δοῦλα ψ τήογθ, βοῆς ΜΠ 1655; Δη6 βοιηβ τηδϊηΐαίη ἰῃς 1 Πδίϊοη 
ἴοΥ ἃ ϑῃῃοζέ θυαξ φυΐϊοΚὶν ραβϑίηρ' Εἰ π|6, ΒΟπῚ8 νη 15} ἃ8 ΒΟΟὴ ἃ5 ΠΕΥ͂ ΔΡΡΘΔΓ, 
Ῥαΐ ϑυγεὶν Ὀτγοδῖς τητβί 411. 7ογετην ΤΆΥ]ΟΥ, ἴῃ [16 Ορθηϊηρ ῬΑΓΑΡΤΑΡἢ οἵ 

“ἬοΙν Ὀγϊηρ,᾽ δάορίβ 1}15 5111116. 28. οὐδέν, κτλ., “γουτ σοι ρΔ 50} 
ἶβ ῃὴ0ὺ ΜΏΪΝ ἰηΐουίοσ ἰοὸ Ἡοιηευ δ᾽; δ᾽] υϑίοη ἴο {ῃ6 ἔἕδιηουβ νείβϑβ, 1]. 6. 

146 {{."» 
οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. 
φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη 
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίνεται ὥρη" 

ὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει ἡ δ᾽ ἀπολήγει 

Ολαγορ τοῦϊζ ἐχλογέ »9226721 ἔο 2 6 γεΐγηα γε ἐλαΐξ ἐλεγν γεμδὲ δοοῦς ἔφαν ἐὐ67 γ}1 2710 
ὀελίγα ἀγα φαςς παξεα ομἐἕ ὁ ἐλε τυογία. ΖΦ εγηεές σἄουυς Ζέηε 1.6 Ζαζεηεδς 

ο ἐἤές, αγπαὶ ἦέ αὐσίαζ)ιο. 

Ῥ, 27. 230. 1. ὡς φιλοτι, ,.. ἁμιλλώμενοι, “ον ἰΠΕΥ νἱα  Ἰ οπ6 
δῃοίμοῦ ἴῃ (πῃ6 τηδα ΥἸΝΑΙΤΥ ἔοΥ οἶσε δῃὰ ἤοηοῖβ δηα Ροβϑεβϑίοῃβ.ἢ 

3. ἕνα ὀβολόν : 4η 0500] (αρουΐ γχεα οἶβ.) νγαϑ Ρῥ]δοεά πη {μ6 τηουτ οἔ 
τῆς ἀεδά ἰοὸ ρδὺ ἐμε ἔευτίαρε ονεῦ {με ϑίυχ. Οἱ, ἀρονε, 11, απ 1)14]. Μοτσί. 

255 77;)2. 4. βούλει. .. παραινέσω : ν ἀὔονξ ἴο 9 (1, 10). 5. ἀνα- 

βοήσας παμ., “ταϊδίηρ ἃ ΤΡ οΥὐγ.᾽ (ΟΕ, ὍὌτεδμῃι, 14, ἰο ταῦτα λεγούσης. 
8. τί ἐσπουδ., “ΨὮΥ 8416 γοῦ 50 δδρϑὺ ἴου [ΠῚ ηρ5 ἤεγε ἢ ΤῊ15 ρετί. οἴξῃ 
50 υϑε σι ρτγεβεηΐ ἔογοθ, ππαυκίηρ [Π6 σοπμα! Π 0 ΥΙΟἢ 15 (ἢ6 ταβα] οὗ 

ΡῬΓανϊουβ δουν!γ: “αν Ῥθθῃ Ὀι5166,᾽ “δῖ δαρεσ. ΟἿ. ΑΥ. Ν'ῆΥ͵α 505, 604. 
Οοιηραζα κεκραγώς, δεδορκότες, ἀτιὰ κατεγνωκότες, ὈΘΙΟΥ͂,, 21 ; δηα πεπι- 

στεύκασει, ἐανςε Ὀε]]ονεά,᾽ “ἀγα ξ}]Υ ρεσβυδαβα,᾽ 22. Οοηβαϊὶ Κ, 284,5; 

ΜΎ. 17, ἢ. 23; Μ. 112, Ἀ. 2. ἘρΓ 56 ηἘπιθηΐ, οἵ. Ήογδοθ, (δύ. 1, 4, 13 Π: 

“ῬΑ 4α τοῦτα δεαπο Ρυϊϑαῖ Ρε ὧδε ραυσρογαχῃ ἰΔΌΘΣΏδ5, 
τερσαπιααα ἔαστθ5. ὁ ᾿δαΐβ 5651, 

νἱῖδα βυϊησηα Ὀγαν15 ΒΡ Ὧ05 νεοΐαΐ ᾿οἤοδσα ᾿ΟΏσΠ,.ἢ 

9. εἰς ἀεί, “ἔοτενετ.᾽ Οοηίταϑί 1 51Π1016 ἀεί, 1.51 θεϊονν, “ σοηδίδηςν, ̓  
“αϑαὶῃ δηά δραϊη.᾿ . 12. γυμνόν, “παϊαά,᾽ “ετηρίγ-δηαεά,᾽ 45 ἴῃ 14 δῃά 22. 

ΕῸΓΙ βεηϊπηρηΐ, οἵ. Τοῦ, 1, 21; Ῥβδ]ΠΊ5, 49, 17; ΕΟ]. 5, 15 ΗΕ; τ Τίῃ. 6, 7. 

13 
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15. ἐξ ἔπηκ., “ν]ΐη οαϑν Πραχίηρ ἀϊδίδησε.ἢ ---- ἐμβοή. αὐτοῖς, “ ἀΐη ἴπΐο 
1Π6 1 Θαγβ5.᾽ ----- ἄν : ὈΕΙΟΏΡ5 ἴο ἰηξ. ; ἔοσ Ῥοϑβϑιίοη, ν. ἄρον ἴο 17 (25, 21). 

“ομ  γοὺ (Ὠϊη]κς νου] 6 ἃ ρυεαΐ ΠΕΡ ἴο τὴῆ6 ψου]α, δηα ἰμαΐ τηβῃ 
νου] Ῥαοοὴθ ποῖα 5ΘηΒ0]6 ὈΥ ἔα’ ΕῸΓΪ μεγάλα, ν. 6. τόξς, «ηά 
159, Ὡ. 2; Η. πδ5, ἀῃά 547. 21. 18. ὦ μακάριε, “ΤΥ ἄθαΥ 51τ. ---- 
ὅπως... διατεθ., “ἴο γαῖ ἃ Ρ855 Ἰρῃοσδηςα δηα ἀβοϑὶς ἤν Ὀγουρῆς 
{μεηλ.ἢ 19. ὡς -- ὥστε. 6. 266, η. 1. 20. αὐτοῖς : ν. ίο αὐτῷ, 

17 (25, 14). 21. οἷόν περ, κτλ., “ ΡΓΘΟΙΒΕΙ͂Υ ἃ5 Οὐνγββεὰβ ομσα αἸα ἴο ἢ15 

ΟΟΙΏΡΔΗΪΟΙΒ ΤΟΥ ἔδασ οἵ ἢεξαγίηρ ἐΠ6 βίγεηβ.᾽ (ΟἿ. Οὐ. 12, 173 ἢ; Νεῖρ. 

Αδη. 5, ϑ64.. 249. ἂν δυνηθεῖεν... ἣν διαρραγῇς : ν. Δ ονΞΕ, 12 (20, 29). 
“ΤΕ γοῦὺ Ἔνθ 5010 γουγβοι τ 5Βπουϊηρ.᾽ 2424. ὅπερ γάρ, κτλ., “ἴοΥ 

7υϑὲ {ῃς6 εἴξεςίς ψ ῇϊοῇ 1,εἴηα 885 1 [ῃ6 πϑίμεσ νου], Ἰρμπόγδηῆοβ ὑγοάποαββ.. 
Βογε,᾽ [{6{Π6, {Π6 τἴνευ οὗ ξογρεία] 655, ΤῊΣ βῆδαδϑ ἀγδηῖκ, δηα 8}] εαγίῃ- 

ΤΩΘΙΊΟΥΪΘ5 νδηϊβδηεά. (ΟἹ. ᾿ς Ταιοῖ. κα; δῃα ΜΙΐοη, Ῥαχ. 1. 2, 582 Ε: 
4“ ἘΔΥ ΟΥ̓ ἤἥοτῃ {Π6586, ἃ βίον δῃά 51:16 ηΐ 5 ΓΘ 8}}9 

Τιοῖῃ 6, [6 τἰνϑυ οὗ ορ]νίου, το }]5 

ΗΓ γΓ Ψψαΐογν Ια ρυυητῃ, ψ]ογθοῦ 0 ἀτιη κ5, 
ἘοΥτΏν ἢ Π15 ΤουτΊοΥ βίδία δηᾷᾶ θεϊῃρ ἰογρεῖβ ; 
Ἐοτγρεῖβ θοΐῃ ἴον δῃά στίε, ρίβαβυτα δῃᾷ ραϊη.ἢ 

26. πλὴν ἀλλ᾽: ν. ἀθονε ἴο 1ἰ (2ο, 2. 2428. ὀξὺ δεδ.. .. ἐστιν, 
εὙὙῆ0 ἸΟΟΚ ΞΒΔΤΡΙΥ πο τηδίίετβ, ἀπά ἀπαἀογβίδηα μὲ ἐπε Υ ἀτ.᾿ δέδορκα, 
ἃ Ῥοείϊοδὶ ψοζά, Ῥαΐ υϑεα ΌΥ ἰαΐβ ψυῖοῖβ ; ΤΟΥ ΡεΓ., ν. δῦονς, 1]. 8. 

90. ἐμβοήσωμεν: 6. 256; Η. 72ο, ἐ. 

Ρ. 28, 1. λέγειν : ΔὀΡΡΟΒ. ΕΧΡΙΔηδίοτυτυ οἵ τοῦτοι. 8, οὐδαμῆ οὐδαμώς, 

ΠΟΥ Βετα δηά ἴῃ πὸ ψΥ Πα Ρ]δαϑαζα ἴῃ {μεῖη.᾽ αὐτοῖς, Ε. τδ8, 1; Η. 6ο7. 

4. δῆλοί... βουλεύοντες, “ΤΠΕΥ ἂαἵε εν ἀθηῖν σοπίεηιρ]δίϊηρ.᾽ 6. 280, 

Ὡ.1; Η. 707. 5. καὶ γὰρ καί: υπυιϑυδ] σου ] ΠΔΙΙΟῊ τεϑ ἐζϑηι27γ2 6122 77. 

Θϑοοηά καί ΕἸ ΡΠ 451ΖῈ5 νεῦρ. . 6. ἐλέγχοντες, “οΥ σοηνίοίηρ {Πδηλ οὗ 
ἱσποτδησε᾽; οδϑαὶ. Ὁ. 277, 2; Η. 789, ς. (Οἱ, Ρ]αϊοβ ΑΡροϊορυ, Ἷἢ5. 6-0, 

ἴῃ νοῦ ϑοογαίεϑ ροῖνεβ Δῃ δοοουηΐ οὗ ἢ15 ν᾽ βϑιἐἰηρ τηθη οἱ γαραΐα ἴῃ [6 

ἀΙογθηὶ νοῤείϊοῃβ; οὗ ον 6 βῃονεαά {μϑῖ {μεν εσα σϑδ!]ν ἰσηογδηΐ; 

δια μον ἔοτ {15 ἰηἰεηαεα Κιημήηεθδα ἢς τεοεϊνεα ἢο ἰδ κ5 ἔγομη ἰμοβα ἢς 

850 Βδῃά]εά οἴπεὺ ἰμδῃ πιοβδὲ ρβηθγοιβ Παίβ. ----- αὐτών : νἱΖ., τ. πολλῶν. 

7. εὖγε, ὦ γεν.» “Ὅτανο, γε πηδη οἵ Βρ || 1’ ---- πλήν : 1Κ6 πλὴν ἀλλά. 

714 Μοτυογ-αδεζεαῖ ἐογεῦς αγαἴ {26 αἰΐαγ 5 πόαν αὐ ζαπαῖ ζφαῤέαΐ τυΐΐ φγεοζζηα' 

φίαγαῖς αγό 2οἐγφαϊ οεἦ ὧν 272772165.; ἀγα Οα7ο072 ἐς ργεαΐζζν αρεδεα αὐ ἐξέ 

ζάπεν ἐλαΐ 1.6 «δακδς εαγέ 707 νεραΐ ἀρεῖ εἰγέρέ. 

229. 10. ἐπόθουν : 1π6 ἐδεόμην, ἀΌονε, 6. “1 ναηΐεα;,᾽ νἱΖ. ἃ5 1 Ιοοκοά 

Δουΐ τη6. 12. τ. ἀποθ. τ. σωμ. : ῥτοϊερίϊς, ἴου τ. ἀποθ, ἵνα κατορ. τ. 
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σώματα. ΤὮ 5 ψ80]6 ᾿ηξ. οἴδθβα Ἐχρ]δηδίουυ οἱ ἕν... εἰδέναι. 14. ἠρία, 
ἐτλ.: ΟὨδγου δά υ8ε64 ἃ ΚΈΠΕΓΑΙ ἴεγηι, ἀποθήκη, ΤΟΥ Ἦἣδ ἀϊἸά ηοΐ Κηον (86 

Βρεοιῆς πδηιε5. Ηδ 65 ᾿ΠΕΟΥΠΊ5. ὨΪπη. 15. πρό τ. πόλεων, “ ἴῃ ἔτοπέ 

οἵ {δ6 οἰ[1ε5,᾽ “πραγ. Βαχίαὶ ὈΙδοθθ εῖς ποΐ Δ] οσνεα ψ]]1ὴ (ῃς ᾿ν 4118. 

ΤῊ ἕανοσίία ρἷδος οὗ βερυϊατα ψνὰ8 ΠΘΔΥ [86 ῬΥΪΏΟΙΡΑΙ τοδαβ Ἰθδάϊηρ ἔγοση 

[ῃ6 ΟΥ̓ δῃηᾶ ο]οβ86 ὑΡ ἴο {88 ραΐθββ. 50 [868 βίχβεεϊ οὗ τοιῃ}}5 Ἰεδαϊηρ ἴο [8 

ῬΓΠΟΙρΡΑΙὶ δηΐγαποα οὐ Ῥομηροὶῖϊ, ἀπά (6 ΝῖῇΆα Δρρία δμᾶ Μία 1, δἰϊπα δἱ 

ΒΕοιηθ. Οομβαὶὶ ΝΥ ἐβίορρ, Ηδηάρκ. οὗ Ατοδαθοίορυ, 136 Ε΄., δηά Βεοκ. 

Οἤδσ. ἔχο. ἴο 86. ἰΧ. 16. χώματα, “πιοιηάᾶβ᾽ οὗἩ δασίῃ. ----- στήλας, 
“βῃδέίβ, “ργανε-βϑίοῃβϑ.᾽ 1]. τό, 457. ------ πυραμίδας : ἃ Τεΐεγξοησ5. ΡΕΥΠΔΡ5 
ἴο {π6 Ἐργρίίδῃ ρυγαμι 8. Βαὲ ἔγοιῃ Ἐρυρὲ [μ6 συδίοτη οὗ ῬυΠάΐηρ ρυτά- 

τα ἄβ. δἂ5 ἰοῦ ραϑϑεά ἰο (86 Ἀομῆδῃβ. ὍΤὴ6 ῥυγδηῃά οὗ (. ( εβϑίϊαβ, ΒῸ 
ἀϊεά ἃ ἔδενν γεαῦβ Ῥεΐογε οὐσ εἴϑ, 5111 βίδῃ δ αἱ Ἀουης, .5ὲ ψ 1 [ἢ 6 νγ 8115 
οὗ Δυγχο]ΐδη, οἡ [η6 οἱ 14 Οϑεηβῖβ. 19, στεφανοῦσι : {15 συδίοχμῃ οὗ 

ἀεοκίηρ τοῖρ5 στ ραγαηα8, Ομ 5111 οδίδίηβ, ἰ5 πιθπ]οηςβα α͵80 1ἢ 
ΝΙΡ. 230, δηά ἴ)ς Ταοῖ. τ9. 20. χρίουσι μύρῳ: (ἔ. ΑἸτΠ0Ο]. ῬΑ]. 11, ὃ. 

μὴ μύρα, μὴ στεφάνους λιθίναις στήλαισι χαρίζου, 

μηδὲ τὸ πῦρ φλέξῃς (βρέξῃς) " ἐς κενὸν ἡ δαπάνη. ΄ 

22. καίουσι. .. δεῖπνα : ποῖ ΟἾΪΥ ΨεΙΕ Ῥαησαςξίβ θαυχηςα ξοῦ (με ἀεδᾷ, 

Ῥαΐ Αἷϑο ἕανοτίία δηΐπηα]5 οὐ {6 αἀδρατγίεβα, δυο 165 οὐ οἱοίίηρ πα οσηδ- 

τηθηί. (Οἱ. )ὲε ἵλιοῖ. 14; Νεῖρ. Αθῃ. 6, 220 {.; δῃᾷ Βεοῖς. (μασ. Ἃ5 ἀθονξ. 

23, οἶνον κ΄ μέλικ, : οἵ. Οἄ. το, 516 Ε΄ .------ ὡς γοῦν εἰκάσαι, “50 ἴδατ αἱ 
ΔΩΥ͂ Γαῖα 35 δ οδῇ σοπ͵δοίαγα.᾽ 6. ζόδ; Η. 722. 25. τί ταῦτα, κτλ., 

ἐδ σοοά {Π15 ἄοεβ ἰμοβε ἴῃ Ηδάδβ. 26. πεπιστεύκασι : ν. αῦονε 

ἴο 20 (27, 8). “Τῆεν ἔὰ]]}Υ Ρε]ενα, μονανευύ, [μα (ἢ6 5015 ἀϑοθηα [ΤΌΓᾺ 

Ῥεῖοινν, δῃά ἔβθαβί {πεῖν 611 (ὡς οἷόν τε)ὴ ὈΥ Ὠονετηρ δροῦὺὶ ἴῃ [δ βίβαζῃ δῃᾶά 

186 βιθοκα.᾽ (Ἕἐ. Ὦς Ταοῖ. 10. 29. τ. μελίκρ. : ἃ τηϊχίγα οὗ ΠΟΙΟΥ͂ 
δῃά τὰΐκ, (ῃς ἀτίηϊς οἔξεγιηρ ἕο (μὰς ἀδδά. 30. πίνειν ἢ ἐσθίειν : [ηΐ. 
ἴῃ Ἔχοϊαπηδτίοη. (Οἱ. Ατὐ. ΟἹουᾶβ, 819; ἴῃ 1,αἵ.  εῦρ. θη. 1,27. ΜΤ. το4; 

Μ. τό8, 3. ΟΕ, “ΤΟ ΚΒΙεΥ ΗΔ]],᾿ “ Βανϊηρ πον τὴ6 ἴο ἐφεγιο,᾽ εἴς. 

Ῥ. 29. 1. γελοῖός εἰμι λέγων : ρεΙΒοη8] οοηβέ. κ6 δῆλοί εἰσι 
βουλεύοντες, 21. “[ἰ 15 τΙἀϊου]ου 5. ἔοΥ τὴς ἴο ϑαγ. 2. εἰ δύναιντ᾽ ἄν, 

“ ΒΕΙΠοΥ πεν πνουϊά ΡῈ 4001ς,᾽ --- νὶΖ. 1 Ρϑυμεα. Ο. 245; ΜΤ. 72. 

4, ἐπεί τοι, κτλ., “ΤΟΥ γοῦγ ἕδΐθ ου]Ἱα Ὀ6. ΙΡΆΪΥ τἱαϊσυ]οῦβ 16 τ] 81] 

γοῖι μᾶνε ἰο ἄο γοὰι δᾶ ποῖ οὔμ]Υ ἴο ἴακα ἴβεπὶ ἄοψῃ ἴο Εδάε5, Ραΐ 4150 

ἴο ἴ4Κα ἐβεῖ ὉΡ ἀραῖῃ το ἄτσιη]ς.᾽---- οὐκ ὀλίγα : [Ἰτοί68. 7. τ. ἀνοίας: 

ν. αἴρονε ἴο 13 (22, 15). “Ο ἴοο]β δῃᾶ Ὀ]1πά {παΐὶ γε ἄο ποῖ Κῆον ΒΟ 

δύθαῖ ἃ βυ] βεραγαίεβ [η6 ᾿ἰνίηρ δηά [ῃς ἀθαα.᾽ ἼΤ1Ο, κάτθαν᾽ ὁμῶς, 
κτλ. τηΔ46 ὑρ οὗ 5ενεσγαὶ Ἡοιηστῖς αποίδίομβ δηα ραγοάϊεβ. (. 1]. ο, 
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2410 3.: Οά, 1ο, 521; 11, 539, 5732.ὐὃἪ 11, Ἶρος : [86 ῬερσραΥ ΨΏΟ νἱβιβ 
{86 βυϊΐζοτβ οἕ Ῥεπεῖορε. Οά. 18, 1 ΞῈ 12. Θερσίτῃ : {δε Ὁρ]ϊοϑι δηά 
τηοϑί σονγαγαὶν οὗ (6 Αὐρῖνεβ. [1]. 2, 212 . (Ἕἵ. 14]. Μογχί. 25. -ττο- 

ὄτιδος παῖς : νἱΖ. ΑΟῊ1]ε5. 28, 15. Ἡράκλεις, κτλ., “ΠεγΥδοῖ]εβ ! 
ψγνῆδὶ ἃ ἀτεπομίηρ οὐ ἩΠΊΕΥ γοὺ ᾽νε ρίνεη της [᾿ πολύν Ῥγεαϊοαΐε, 45 

ΔΌΟνΘ, 2 Δη6 11. ἐπαντλεῖς, ἃ ὩΔΌΪ104] ἰθ πΊ, ΠΏΘΙΥ ΔΡΡΠΘα ἰο ΟΒδίοῃ. 

16. ἐθέλω : εχαοίν οὔὖγ Επρ. “1 ψ11᾿; οἴ, δῇονς, 19. 18. Σίγειον, 

κτλ., “τῃαΐ 15. δίρεαιμῃ, ἴῃ (6 ΤτΤοδα. Α ῬΙΟΙΏΟΠΪΟΙΥ ὩΘΔΥΓ [ῃ6 Θηΐγδηςσα ἴο 

τῆς Ηε]]εβροηῖ. ϑοιηενῆηδί Γγί μευ που, ου {Π6 οἴ εσ δἰάς οἔ [ῃς6 51:πλο]5, 

νγὰ5 Ῥοίτειον. ἘῸΪ 68 ἀδαιῃ δηᾶ Ὀυγ18] οἵ Δ ΟὮ11165, ν. Οἄ, 24, 36 Η. 

Ζφ γιζης οὗ ἦέ ζαρεοιες οἱζζες αγς ἐδε7: “6671, ἀγα Οα7οῦε ἐς αρρηδδαΐ Ὡρ2722 

ας ἦε ἐλέπᾷς» τὐζαΐ οῤέλείς Ζο»ι67 ἀαά α[ίΖεαϊ 19 ἐφό72. 

22. Νίνον: Νιίηδνεῇ, ἰη6 σαρ]ία] οὐ Αβϑυσία, ἃ οἱἵὺ οὗ ἱπηθηβ6 51ΖΘῈ, Οὔ 

τὰ6 εαϑβὲ 5146 οἵ {π6 Ὅρρεσ ΤΊρτιβ. Οδρίυγοα Ὀγ Μεάββ δῃὰ Βαδρυ]οηϊδηϑ 

ὈΠΩ͂ΕΥ Κγαχᾶγεϑδ, ΠΘδῚ [ῃς6 6η6 οὗ [ῃ6 βαυεηίῃ σεξηΐ. Β.6., θη Ιΐ 15 5814 τὸ 

Ὦδνε Ῥεδη ααΐϊζα ἀδιλο βηθα ὈΥ το. ὍΤὨ15 Ἔυθηΐ νγὰ8 ΟὨ]Υ δοίης ΠΕ γΕΔΓΒ 
Ῥεΐοτε [ῃ6 {{π|6 ἴῃ ΜΒΙΟΉ “ ΟΠ Αγομη᾽ 15 ΡΙΔΟΘά ; 50, ἴῃ 411 ὑγο 11, ἤδη 

Τλιοΐδη μὰ5 ΗΠ θυπιθϑ, 51 Ρεῖονν, 5840 [ῃδὲ ποΐ ἃ ἴγαςξ 15 1ε οὗ Νιηθνθῃ, 6 

15. ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΙΒΙΥ 5ρεακίηρ [ἢ ἢ15 οὐ ΡεΎβοη δηα οσ ἢἷ5 οσῃ 6. ἊΝ Πΐη 

γεοεηΐ γεδσβ, {Πγουρ ἢ τΠ6 γαϑθαγοῃθα οὐ Τιάγαγα, Ἐδμ]Ἕηθοη, δηα οἴἤ ε 8, 

τηοηπηθηΐβ να Ὀδρη Ὀτουρ) ἴο ΠΡΗϊ, δηα τὰς ἢ οὗ ῃ6 ἀποίθης ΒΙβίοΟσΥ 

οὗ Νίπδνεῃ τεςονεσαά. ----- Σαρδαναπάλλου : (ἰεπῖα5 τηακε5. Ηἰἷπὶ {π6 1αϑί 

κἰηρ οὗ Αϑϑυῦῖα ; οἵ εῇοιηϊμαίβ {6 {11 Ὥθδὺ 5. δηά, ψ δ ὃς βυάάξηϊν 

Ῥεοοιηθ5 ἃ ὈΓᾶνα ὙΥΔΙΎΙΟΥ Δηα τηξθεῖβ ἃ ἱὑχαρὶο ἀξαίῃ. Οαὲ οὗὁἩ [ἢ15 5ἴοΥΥ, 

ΠΟΥ ὈΕ6ΙΙΘ να ἴο ΡῈ Γθυ]οῦβ, Βυτοη σοῃδίγαοιεα 15 ἰγτασεᾶν. 293, Βαβυ- 
λῶνα : ἰακεῃ ὈΥ Ογτιιβ 5538 Βιο. Τὐπάευ Ηἷβ βασοαββουβ 1 Τα ΡΙ Α]Ὺ ἀεο] 64. 

Ῥαδυβδῃΐϊαβ ψτῖ65 δ της νν 4115 δῃᾷᾶ (16 [6 10]6 οὗ Βε]ὰ5 εσα 511] βιδηάϊηρ 

ἴῃ 15 ἄδυ. ----- Μυκήνας κ. Κ λεωνάς : οἰ{16ὲ5 οὗ ΑΥΡΌΪ.5 οὗ δΔῃηοϊεηξ γεπονη. 

ΤὨς Πιβῖ, 85 Μ08}1 25 ΤτοΥυ, ἢ85 θθθηῃ Ὑθοθ ΠΥ αἰβθηζοια ρα ΡΥ Ὅτ. 50}116- 
ΤΔΏΠ. 25. ὡς --Ξ ὥστε, 45 αὔονε, δηά οἐζεῃ. ----- ἐτῶν : ΕΑ. 179, τ; 

Η.. 591. ---- νεωλκῆσαι. .. σκαφ., “Δ] ΤΥ Ῥοδὲ ὉΡ οἡ ββοΐξε ἴο ἀν 
δηά οἸδδη 11. (ΟἿ. Το. 7,.12,,. 28. ἂν εἴποις : οἵ. ἀἄῦονε, 17. ἍΝ ΏΕΓΘ 

4150 οὐδ᾽, ΘΕ ΡΔίΙΟ. 29. σοι: ν. ἀΡονε ἰοὺ (11, 17. 9390. εὔπυργος, ᾿ 

Ροδίϊοδὶ ψοτζά. ----- ἧ τ. μέγ. περίβ, : ν. ἀῦονε ἴο ο (18, 7). ---.-- οὐ μετὰ 
πολύ, “ΔΕΙΕΥ πο Ἰοηρ {{πη6,᾿ “ Ὀεΐοτα Ἰοηρ.᾽ (Ε, οὐκ εἰς μακράν, Ὄγθρδτῃ, 1. 

Ῥ. 80. 2. αἰσχύν. δεῖξαι, 41 84πὶ Δ5Παπηθα ἴο 5Βμονγ᾽; ΨΏ16 αἰσχύν. 
δείξας, “1 Στὴ Δϑβδιηβα οὗ βμονίηρ. 3. ἀποπνίξεις : ταῖα ἕαΐυγα ; [6 
τἱά. ἀ5Ὲ81]γ. 5. τεθνᾶσι καὶ αὖται: ψ] ἢ (ἢ]15 οἵ. ΑἸῆρτοβ. ΕἘρ. 35; 
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δᾶ Θυ]ρίο. ἴῃ ἘΡρ βεῖα ἰο (ἰς. (44. Ἐδιη1]. ἵν. 5): “Ζ7εηε } Ἐος Ζογετεγεζέ 
Ζ7ΠἘΡΉΙΩΊ1247,, οἱ φμῖς ἨΟΦί724772 171167212 αἸα ΧΩ ἐς, ΦΏΟΥ 772 ὉἹία γε 207 65: 

αἰδδεΐ, εἼε7ε 1710 ἔσεο ζοέ σῤῥίαζεηε «αααυέγα 2νγαἴροία ,7αεεσί. δὅ). τ. παραδοξό- 
τατον : ρδυεηϊῃεῖο ; 5ῃοσίθηθα το ἃ ἘΠΙῸΝ 5ϑηΐθηοθ. 8. Ἰνάχου: 

ΟἾΪΘΕ τῖνεσ οὗ ΑΥΡΌΒ; τῃηοάθγη ΠΑΠῚΘ Βαῃΐζᾷ. ὙΒεῖα ἰβ πὸ ῬΙοοῦ ἰμαΐ ἴῃ, 

δηοϊδηΐ {Ππ65 1 ααϊία αἸΒαρΡ αΓαα, 10. τ᾿ ἐπαίνων : ν. ἴο 13 (22,1 5). 

44 26ἐν ὀαΐξίίρ ῥοίτυφεγε 4 γρήσες αηαῖ 5.247 ἼΩ715 15 8667: 7μ5[ ας ἐδέγ αγὲ αδομξ ζο 

εἰδεεεηα, (Ολαγολι ε72ες ομἕ αἱ ἐλ4 γοζζἊν οὔτ. Ζ72ὲν αἰφεεοηαΐ ; 1}.6 ρεοζζι{41725 

γ 6576 {627 2έωαεεσ. Ολαγοι ἐλαπᾶς ΚΖ 27,265, αγιαΐ γε 7715 10 Ζϊς 2777. 

94, 12. ἀλλὰ μετ., κτλ., “Ῥαΐ ὈγΥ {με Ὀγε᾽; 1[1τι “τηϊάτηοβέ Οὐ σοηνετῖ- 
βδίοη.᾽ 15. ἐκεῖνον : ἔοτ ροβίζίοη, ν. ἃ. 142, 4, ἢ. τ; Η. 528, επὰ. 

16. ᾿Οθρνάδαν. .. αἵματι : Τιιοΐδῃ πε, Ο5 [15 ανθηΐ ἴῃ ἈΠεῖ, Ρσδες. τ. 
σε. Ηάαῖ: τ, 82. ΤῊ αἀἸβραίθ ννγὰβ δρουὺὶΐ 6 ἀἰἸβίγιοὶ οὐ ΤΉγτεα. ὙΠεΙ͂θ᾿ 

ΕΥΕ 300 ΙΏ6ἢ Οὗ ἃ 5146.ἁ Ὑὕνο Ατρῖνεβ βυσνίνεά, Ῥαΐ Οἴμγγαβ {πε ΟὨ]Υ͂ 
ϑραγίαη. ΨΥ 6 ἔμεν μαβίεπεα ἴο ἀπποῦποα ἐμεὶγ ν]οίογυ, μὲ ὁδί Ὄρομ 
τῆι Ῥαι]εβε]α, ῬῈ}]10 ἃ ἰγορ νυ ἔγομι τῃ6 5}}16145 δῃηά νεᾶροηβ, ἃπα ου ἴἴ ἴῃ 

Ηἷ8 ονὴ Β]οοά ᾿πϑουιρεά διὲ τροπαιούχῳ; ἰπεη, ἀβμαπιεά ἴο βαγνίνα 5 

οοχηγαάεβ, 5]ενν Ὠ1τη561. (ΟἹ, Οτοίβ, οἢ. ν]. 422, τ. ἀνοίας : ν. ἴο 12. 
- οἵγε: Διυϊεςεάξηϊ αὐτῶν, ἴο ΒΕ ΒΌΡΡ]Εα Ἡ 1 ἀνδίας. ὉἿ. Τετα. 31, 6.. 

24, ποδιαῖον τόπον, “4 Ρίδοθ ἃ ἴοοίΐ βαυατβ. (Ἱ. Μεηΐρ. 17: ἐπειδὰν 

γὰρ ὁ Αἰακὸς ἀπο με  ρῃ σὴ ἑκάστῳ τὸν τόπον (δίδωσι δὲ τὸ μέγιστον οὐ 

πλέον ποδός), ἀνάγκη ἀγαπῶντα κατακεῖσθαι πρὸς τὸ μέτρον συνεσταλμένον. 

ἘῸΥ Αξδδοὺβ ν. ᾶῦονε, 2. 90, ἐγὼ... ἐστάλη ΕἼ ἴο ἀο ῃε ἐπθηα 
Οἡ ΜΈΪΟΙ 1 ψγαϑ βεπ Ὁ Ὁ ὁ ὃ6 ι 

Ῥ. 51. 1. ἥξω, κτλ, “γόὰ Μ1] 566. τῆθ 5ΟΟῃ αϊὰ ΜΙ ἃ ῬΑΙῪ οὗ 
ἀεδα.᾽ νεκροστολῶν ΟΟΟΌΪΒ ὉΔΪΥ ὨΕΓΘ. 3, εὖ γε ἐποίησας, “γοι ἢανα 

ἄοῃς Μὲ ]] ὈΥ της. --- εὐεργέτης : {π᾿ οὗὁ ΒοΟΠΟΙ ρίνεῃ ἴο ἃ τῆδῃὴ ΨῸ 

ἀεβεσνεᾶ ννὲ}1 δὲ τῃ6 ῃαπᾶβ οὗ τῆς βίαίβ. Τὸ τγχαὰβ ᾿πβου θεα οἡ σΟ]ΜΏΠ5 

ΔΙοὴρ ΜΙ ἰῃς μδῖηθ5 οὗ ἴθοβα ἰο ψῇομι ᾿ξ Ῥε]οηρεα. Ἡΐδγα, οἵ οουγβ86, 

ϑεα ἴῃ 4 ρσυτ͵γαίϊνα βεῆ86. Τὴδ ἔυΐ. ΡΕΓΓ. ἜΧΡΓΘ5565 δὴ δοὲ ψποβα εῇβδοΐ 
7 

5841] 6 δπάυτϊηρ. 4, ὠνάμην, κτλ., “ΠΔΉΚ5 το γοῦ, 1 μᾶνε σοΐ βοὴ 
σοοά οὗ τηῦ ουἰηρ.᾽ ἘΕῸΥ σεη., ν. α. 171, 2; Η. 574, «. ὠνάμην Ἰαῖὶξ ΔοΥ. 

ἔου ὠνήμην. 5. οἷά, κτλ. : [656 δὔε [6 ψογάβ οἵ Ὁ βαάγοῃ αἰζεσ Ἡεύτηθβ 

845 ψιπἄγανῃ. ὙΠΕΥ βυτ τιρ, ἴῃ οηα ὈΙΕΙΓ ρΡΏγα56, ἢ15 ᾿παρτηθηΐ οὐ 1ῃ8 
νου], δηα ξασχηῖϊβῃ τς Καγ-ποῖς οἵ ἐῃ6 ψῃο]ς ἀϊαϊοραθ. “ἢ, ον Ρ1- 

4016 15 Βυμηδῃ 116 ! -- δῃα ποῖ 4 ψοτάᾷ οἵ Ὁβδγοη "ἢ δον ψτ.τεϊομεά τθῃ 

ἀτΘ ! γμαΐ ἃ 116 {μεν ἰεδά! δῃά γεὶ πὸ Ἐθθθ ας οὗ ἀεαῖΐῃ ! Ἐὸτ (ἢς Ἰαϑβὲ 

εχργοββίοῃ, οἵ. Ασ. Ἐσορβ, 87. ᾿ 



ΤΙΜΟΝ, 

ἹΝΤΒΟΌΠΟΠΟΤΙΟΝ. 

ἘῸΞ τῇοτα ἰμδη {νὸ ἰπουβαηα γαῖ ὙΠπηοη δ85 βρυΓαα δ5 {ῃ6 
ἰγρίςδὶ πἰβαπίῃσορα. Ηἴ5 παιὴθ ἢΔ58 Ὀθ θη ργονθυθίαὶ νοῦ βίποθ [68 
Αἰξῖα οοπηεάγ 5εῖ (Ὡς ξαϑῃίοη. Αδθουΐ (86 δοΐπδὶ ΤΊπηοη, μοννενου, 
ἔενν δοῖβ αἵ Κῆονῃ. 16 πιοϑὶ ἰἢδί οδῇ Ὀ6 ραίῃεγθα ἢ ΔΩΥ 
ΓΟΑΒΟΏΔΌΪΘ ἄδοταα οὗ σογίδι ηἰν [τότ (ῃ6 δποίθηΐ δας ΠΟΥ [165 Ἐ 15. ἃ 5 

ἕο] 5. Ηδ ψὰ8 δῇ Αἰπεηΐδη, δοη οὗ ἃ οογίαίη Ἐσἢεογδία 65, οὗ 

{π6 ἄθυηα (οι γίυβ, ἀπά ᾿ϊνεά δρουΐ {86 {τη6 οὗ [88 Ῥεϊοροπηεϑβίδῃ 
ΑΓ. Ηδ |5 βαϊά ἴο αν Ὀ811 Εἰπὶ 4 ἰοννεγ, ἘΓΑΓ ἔγομῃ ἐπα τηδααΐηρ 

οΥΟ 45. ἸΡΏΟΘΙ6 δία, ψῆεγα ἢ6 βρεῃΐ 85. ἄδγϑ, ἴῃ Ἰδβεϑόϊε: 
σοηίοιρί οὗ μΒυϊμηδη ἔθ] ον Βἱρ ; τηακίπρ' δῃ ἐχοθρίίϊοη ἴῃ [Π6 οα86 οὗ 
τῃ6 γουηρ ΑἸοϊ δας ον, ποτὶ ἢ6 ἰγεαίθα ψ] ἢ στοαί βῃον οὗ 
αἰεοίίοη, ἔοῦ τ[ἢ6 σγηΐοδὶ γεᾶβοη --τϑ ἢ6 ἰο]4 Αροιηδηΐαϑβ, ἃ ουηῖΐο 
ΔῊα ἰπηλϊίαῖοῦ οβα ρύθϑθποα ἢ6 βοῃιχείϊ μηδ ἰοϊθγαίθα ---- (δὶ ἢς 

Κηδν τλ6 νους ψου]Ἱά ομα ἀδΥ ἀο ᾿ηΠηῖ16 το ῃϊεῦ ἰο [η6 ΑἸΠΘηΐΔη8. 
Ἧς ἀδαίῃ, να ἀγα ἰοἱά, νγαὰβ σδυβεά ὈΥ ἃ σϑΏρυθῃ Γοϑα ἰηρ᾽ ἔγομη ἃ 
Ῥτόκϑη ΠΙλῦ, ψ ἰο μ6 τοιϑεα ἴο Δ1|1οὐν ἃ βυγρθοῃ ἴο σᾶῦα ἴοσύ. Α 
Ἰοηοὶν ΟΠ ὀ δὲ Ηδ]δθ, “μετα {Π6 Ἰσ ἴοι οἵ {Π6 5684 θεαΐβ ἀδίϊυ, 
βδοδῖηβ ἢἷβ θυτίαϊ-ρίδοα : δου σοῦ δνεηΐ 4 ἰΔη451}0 οσσατταά, 

Δ ηα 5 ἰοτὴ Ὁ νγὰβ γεηδγθα ᾿πδοσοθββι 6, 
Αὐβίορϑῃθδβ 506 δῖ οἵ τὰ δ5 ἃ " ομΐρ οὗ {Π6 Εατίεθ᾽ : ἀδβοσῖθεβ ᾿ 

ἢϊ5. Γαρυϊβίνα ἀβρϑοί, δᾶ [η6 ἢδία στ σΒΙΟἢ 6 οαγδεά δηα δρδη- 

ἀοπεά 5βοοϊείγῃ ; δῃά τπῆᾶῖκαβ Ῥγοιηδίμειβ, δου βρεακίηρ οἵ 15. μψε]}- 

Κηόνῃ Παίγοα οἵ [ῆ6 σοάδβ, βίγίβ ἢΠΉ561 ἃ “τεραϊαγ Τιποη᾽ (Ἐίμω» 

Ἔ Το ρϑββϑαϑθβ ἴῃ Αὐἱβίορμαμπες (1 8.1. 8δοδ Πξ, Βιγάβ 1547); ἃ ἰγαρηγδηΐξ ἔτομι (ἢ 6 

Μοροίτοροβ οὗ Ῥῃγνηϊοῆυβ; {νὼ ΘΡΙΕΥ͂ΒΕΙΣ Ὀν ΟΑΙπδομαβ; Ρ]αΐδσοῦ, ΔΕΙΒΟΩν, ὡν ΜῈ 

Δῃα {15 ἀϊαΐοσας οὗ Τιυςίδῃ. 
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καθαρός). Τῃ ἃ ἰταρτηθηΐ ἔγομη ἃ σοΙΏΘαΥ Οὗ ῬΒΓγΗΙΟΒ 5. (Π6 ΒΕτῸ 

ΒΑΥΘ: 
“Το! ἦἾ5 [{{6 1 646, -- 

τη νο4, ππβοτνεά, αυϊοκ-τεπιρεγεά, ἀπαρρτοδοῃεᾶ, 

Τὐηβυληῖηαρ, πποοηνουβίηρ, 56} τορι ηϊοηδίβ. 

1 15. σγεδίν ἰοὸ "6 τερτείίβα ἐπί {π6 ρίαν ὉΥῪ ΔΠΕΡἤδηα5, ἃ ροεΐ οἱ 

[6 Μίάάϊε σοιαβάγν, βηε 164 “ Τίπιοη,, 845 ηοΐ βυγνῖνεα. [Ι{ ψουἹά 

ἀου 1655 παν ἰὔγονῃ τὰοΐ ΠΡ ἀροη ἰΠ6. ΜΠΙΤη5104] ομαγασίθυ 

ΔὨ( σΑΥΘοΥ οὗ “ οτὔτἰς Τοη., ΑΔ εδρίρταιη Ὀγ (δὶ πδοῆτ5. Γαργε- 

ϑδεηΐβ ἢ 45 51} Βαίπρ' ἢ {π6 ἰΔηα οὗ 5ηδαθβ : 

ἐϑαν, ΤΊπιοη, 5ΌΠ}κ ἴῃ ΠΙΡΉΕ, ΔΌΠοττἾβί (που πονν 
ἼΒ6 Πρμὲ ἀρονα οὐ β]οοων βῃδα4θϑβ θεῖον ἢ 

“1 Πδία {π6 βῃδάδβ, βίηοβ |1]|εἀ στ απιδηϊκιπά 

ΤῺ στϑαΐθυ πα οτβ ἤδη 1 1εΐς Ὀ6] 14. 

Τὴ (6 Ὀγίο ποίϊοεβ ἴῃ [6 δαυΠ ΟΥ τους πὸ Πἰηί 15 σίνβη οἵ (6 

»τοιηςδ ἔου Τί πιοη᾽ 5 δεν μαίγεα οὗ πιβηκίηα. Ταοίδη πιά κα8. (815 

1[η6 του] οὐ [5 ἀϊδοονετῦυν ἰ(ῃδΐ (6 {ΠῚ 6 η645. ἀροὴ ῃοῖὴ ες ἢδα ἰαν- 

1564 ΠἷΞ βαρϑίδῃςθ ψεα πΊθγα ὁ {ΓΕ ΠΟ οτ- τε η65,᾽ ὁ Γοαβίσννοῃ, [αϑ|- 

Ἰοβί,᾽ δηῃᾷ {πα 85 5ΒΟΟῺ 845 ἢΪ5 τ 65 δά ἰαίκεη Ηϊσ ἢ, {Πεἰτ {ΓΘ 5 ῃ1ρ 

Δηᾶ ἀενοίίζοη [Πςα υνῖβα ἰοοῖς νηρ, ὈΘδΥΙηο᾽ ἀΥνΑΥ 411 56 η58 οἱ σταί{πᾶ6 
ογ΄ (ῃ)6 ἕλνογβξ {πεν Παᾶ τεοεῖνεα. ΡΙαΐαγοῇ εν ἀθηςν μα {ῃ6 58Π16 

ποίΐοῃ. 80 {ῃθῖα 15 βίγοῃηρ ργο 4 Ὀ1Π1ν (δι [15 νγὰ5 [ῃ6 γεαβοη, οὐ 

αἱ ΔὴΥ ταΐβ οὔα οἵ [6 γβαβοηβϑ, ἴου 15 τ]ϑαητῆγορυ. Βαΐ 6 5804] 
ῃοΐ ρῸ [4Γ διηΐβϑ, 1 {π1ῈΚ, 1 να Πα οἠ6 τηδίη σδαβα ἔογ ῃΪβ5 βουγϑά 

ἀἰβροβιίοη ἴῃ {π6 στονίηρ ἀερθηθύδου οἱ [ἢ 6 {ΠΠ165, --- [ἢ 6 τ ΟΓᾺ] 

Δη( το] σουβ ἀἰβιηἰθσγαίίοη νοΐ, ἃ5 σοπη ΘΠ ΡΟΥΑΓν ΨΥ ΕΓΒ. οῖνα Ὁ5 

ΔΙΏΡΪ6 γραβοῃ ἰὼ θεϊΐονε, σΠμαγδοίοσιζεα τῃ6 ἀρὰ οἵ [ἢ στεδί βίγαρρ]α 

Ὀείνθθη Αἰμθηβ δὴ ϑρατία. ΗἨξςξ εἘχογοίββα (πε βεϊξαρροϊηίεα δηά 

[ΠΔη Κ]6 55. ἰαϑὶς, 1 γοῦ]α 5661], οἱ σςηβου, οὐἹο, σαν] δῦ, δηα σγηΐο 

ἴῃ [6 ρύβθβεηςα οἵ {6 ἰὩΠῸΧ οἱ ἰαχεὺ τηοτδ] 1ά645, Ὀὰΐ Καρί δίοοῦ ἴῃ 

αροϊδιϊς ᾿ἰδοϊδίϊοῃ τοι [Π6 νου], δηα ραΐ ἔογίἢ πὸ βῇογίβ. ἴο 58 

τη 6 {146 ψ ῃ ἢ {Πτεδίθηξα ἴο ον θῖτα ἰΠ6 τηογα] νν61}1-εῖηρ οὗ [Π6 

δίαίθ, Τηΐς ἴὖ να, ΜῈ τῇδ ΜῈ} Ὀεῖανα, ἰακαὴ ψἱτἢ [6 ΡΟΘ51016 

ἔλοῖ τπαὶ ἢΐβ5. ρῥγίναίε [116 νγὰθ πὸ ὑδίζεσ [ἤδη ἴ δμουϊά Ὀς,Ἐ ἰδὲ 

εχοϊίεα ασαϊηδὲ δῖ πὶ (Π6 ΠΟΒΌΠν οὗἩ τ[η6 σοτηΐο ρΡοβίβ. 

ΘΌΘΙΝ νγὰβ (Π6 τηδίογιαὶ νγνῃῖ ἢ Γιασίδῃ [οὰπηα γαδαν ἰο ἢϊ5 Παῃα ἴῃ 

Ἃ Αὐβίορμαμθβ, Πγϑίσ, 817. Ῥουθαρβ οὐΪν ἃ ροείϊο βοδηάδὶ. 
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Τμοη. Ηδΐξ δάαδρίβα ἴ{ ἰο ἢ15 ρύγροβα ἰῇ βιοῆ ἃ ψΑΥ ἰπαὶ δια 

15 ΓἍΠῪ Ἰυ50Π6ἀ ἴῃ ργοπουποίηρ (15 ἀἸαϊοστια “ὁ οὐ οΊηΔ] ἴῃ Ἰηνεῃτ]ο, 

σοι ροϑιτοη, ραῦροσα, δηα ἐχϑουςίοη. ὍΠ6 Ἰάθα οὗ τηακίηρ ΤΊΤηοη 

Ῥβοοπια βαάάφηϊυ το ἀρδίη δἴϊεσ 15 ἰπουρ 1655 σοοα-ηδίατα δά 
τράπορα εἴτι ἰο ρΡονθυίυ δηα ρ 8 ϑϑι 151, 15 ΔΙ οσ ες ΠΕΥ οὐἹσίηδὶ ἢ 

Ταοΐδη. [ΤῺ ἷβ δαηᾶάβ [86 ϑδίουν ποῖ οὐΪν ργδϑϑηΐβ 5 ψ] ἃ νἱνιὰ 

Ρἰοΐαγα Οὗ ἃ σθθγουβ δίχα ἴῃ ΜΜΏΪΟΝ ὁ [ἢ6 ΤΠ οὗ μυτηδη Κη 55) 
Πδά Ῥδδθη ἰυγηθα ἴο 8] Ὁ “Ῥαηβῆίβ Τογροί,᾽ πὶ 10 ὈΘοοΙη65. 8150 

1ῃ6 νϑῇῃϊοϊα [οΥ ρῥἰδοίηρ ἴΠ6 εἴεία Ὠἰθγαγοῆν οἵ ΟἸγῆραβ Ὀεΐογα 5 ἴῃ 

πο δηνίδθ]εα ΠΙρμ, πα ἕο δας στιζίηο νι ποσὰ τηθσον (ἢ6 νῖσεβ δηά 

[011165 οἵ {68 πιοϑὲ αἴνευβα 0145565 οἵ δοοϊείγ. ὍΤῆδ διλϊα]α βραηά- 
τσ, [η6 τηθδη- ϑαγίθα τη ϊϑοσ, [η6. ονευθθδγιηρ “ομυέαμ-7Ζολδ, [6 

οὐβεααΐοαβ. ἀπάδηϊηρ, ΔΠη6 ΠΙΟΙῈ Θβρθοία! ν (π6 ἕανηϊηρ Ραγαβίία, 
{π6 Ηϊρραπέ γπείοσγίοἰδῃ, δηα (μ6 τιουηΐθθηκ ΡὨΠοΟΒορΠεΥ, αύὰ ΡῥΙ{1- 
16551ν βίτρρεά δηά ἰαβϑῃβά. 

ΤΠ οουγϑβ οὗ {πε ἀἰδϊοσια ΤΑΥ͂ 06 ΓΑΡΙαΪν ΘατητηΑΥΖαα ἃ5 Το]ονν8. 

Τίμηοῃ, τοάποθα ἰοὸ δρ͵]θοῖ ναηΐ ΟΥ̓ 5. τη Κίηρ σΘηθγοϑίίυ, 85 

ει Αἰῃδηβ, δηᾶ Ὀδίδίκθη 56} ἴο ἃ αἰβίδηϊς σούποῦ οἱ Αἰίΐοα ὈΥ 

16 58εὲ8Δ. δ ἴϑ πΊΈΔΉΪΥ οἶδά, δηα 15 ἀς]νίησ ἀυγαῦ ἴῃ [ἢ6 δίοῃν 501] 
αἱ ρα! τυ ἀαν 5 ναρεβ. Α,5 6 0115, ὈΪΘΥ γερτοδοῇ 5 δὶ Ζεὰβ Ὀγααδὶς 

ἔγοτῃ ἢἴβ ρ5. Ζευβ 5. 0 ἰοηρεῦ {Π6 οοά δ υϑεἀ ίο Ρ6. Τδα 
ΜΟΥ στον ΟΥΒΘ δηα ψΟΥ586, δηα 5. ὈοΪ( ταδί ἰηδοῖϊΐνθ. 566 
δὶ ἢδ ἰγηβοῖ Δα δυβεγεα [τότ ὁ τηδη᾽ 5 ἱηρταίἐπαθ,᾽, δηα Ζευβ 
5 ἰακθὴ ἢο ποίβ οἵ ἴ{. ὙΥ11 6 δνοῦ ἀνψᾶῖκ, ---- ΟΥ 15 [η6 (γβίδῃ 

Ἰεσεπα οἵἉ [15 οι, αἰΐευ 411], (ηΠ6 γαῖ ἢ Ζειβ δἱ Ἰαδὲ ἤδαῦβ 1[ῃ6 

πηρυάθηΐ ὈΥΑΎ ΕΓ, Δη( 15 δι ΙΒ α δ Ἰδαγπῖηρ [τοτὴ Ἡ ΘΓΠΊ65 ἰδ 
1 5. Τπαοῃ, (ἢ6 δανοῦ οἱ ψῇοβα οἱα-τπλ6 θοδίοπι5. 511} ΠΡῸΓΒ 
ΔΡΤΎΘΕΔΌΪν ἴῃ [ἰ5. ποβίσβ. ΘΌΓΕΙν μΠ6 ἢ85 θβεη ηερ]θοϊβα ἰοο ἰοηρ, 

Βυΐξ ψνῇῆδέε οοὐἹὰ Ζοὰβ ἤανε ἀἄοηα ἢ 15 Παηαθ. 50 [1]}} ψ ἢ ΡΕΓ- 

7ΌΓΕΓΒ, ἰθτηρ  ε-Πΐενεβ, ἀπ ψυδηρ]ηρ ΡὨΠΟΒΟρΡοιΒ ἢ Βαΐ ΠΟ ἢ6 

δ145 Ηροίπιθα ἰαϊα Ρ]αίαβ δηα σὸ ἰο Τίηηοη. Ια. 15. ἰοαίῃ ἰο 

τεϊαση ἴὸ οὔθ ΝΟ δα αἴογοίης ρισ με ἴση μεδαάϊοηρ ουΐ οἵ 
ἄοοτῦα : 6 {κὸ5 πο Υ [ῃ6 ϑρθηαςῃγ ΠΟΥ (ἢ 6 τῖβοῦ, θὰ  (ἢο586 

ΜὙὴ0 ἰγοαῖ Ὠΐτη ἃ5 ἃ Περί ηρ 6 πα, ΖΘ ἀϑϑῦγθοθ ἢἰπῚ (Παΐ ΤΊτηΟη 

ἢδ5 ἰδεαγηρα βεῆβε ἢ 5 αἸσοίηρ, δηα Ὀϊ145 ἢ σοὸ. 80 δε 65 

δηα Ρ]αΐα5 5εῖ ἔογίἢ ἔογ Αἰσα. ΟἹ [61 νγἂνὺ [ὨΊ1Π6Υ ΡΙ]αἴὰ5 εηΐετ- 
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ἰΔῖη5 Ἡδγηλαα ΜΠ ἃ ταοΥ παγγδίϊνα, ΔΟυ ΠαἸηρ' ῃ ἰ[ῃΠ6 Πηδϑβί βδίϊγα, 

οὗ ἢϊ5 Ῥβου]αγ65, δηὰ οἱ {Π6 ἀρϑυγα νναυ5 ἴῃ ΠΟ} πιβη ἰγααί ἢ 111. 
ἯΦΘ6 15 ὈΠπᾶ δηᾶ δ] ἤθη 6 σοτη65, θὰ θη μῈ ροαβ, θείου [8 

1ὴ6 νη δηα Καεησῖ- να ἤδη Γγησεαβ. Ηδξ 15 ἤενεῦ 566 Ζ7 270- 
2γίᾳ ῤέγδοπα, εἶ56 μὲ νου] Ὀ6 δοῃοιγεα ; {το Κεα ουἱ ΜΠ 6422] Πρ’ 

τηλϑὶς δῃηᾶ θεάϊζεηθᾷ νη 76 γ 615, 6 ΤΉ] 165 ψΊ τηϑη Κη. ὙΠΕΥ 
ΓΘΔΟἢ [η6 ρίαοθ δἱ ἰαϑὲ ψῆεγε ΤΊπλοη, ἴῃ σοπραην Μ] ἢ Ῥονοσίνυ, 

Ῥαίϊδηοο, δπά της Κρ, 15 ρσυθίηρ. Ηδ 15 νεῦῪ ΜΜ 21} σοπίξηϊ ΜΙ 

Ὦϊ5. ργθϑεηΐ ἰοῖ, ἀαηὰ γεΐαϑεβ βιου!ν αἱ ἢγϑί ἴο Ὀ6 πλδάθ το ἀραΐῃ. 
ϑοοῦ, μονψανοῦ, μ6 υἱοὶ], “ ϑίποςρ 1 15. 1561655 ἴο γεϑῖϑδί [η6 ροαᾶβ. 

Ονεῖ τμ6 ρ᾽βαπιῖηρ ΡΟ] ἷ5 τηδίίοοϊς Ὀσηρϑ ἴο (Π6 ἄδΥ πε ο]οδαίβ ἴῸΥ 
ἃ. τηοιηθηΐ ΜΙ οἱ -τἰπ|6 ἀε]ρηι. ΤΏδη 6 ἀδίθυμηθ5. ἴο ΘΙΠΡΙΟΥ͂ 
Ἦϊ5. δὲν γε] ἢ ΟἿΪΚῪ ἔογ {π6 ραγροβε οἵ πιδκίηρ ἢ15 μαίγεα οἵ ἢΪ5 

ΚΙμα τόσα τηϑηϊδϑί Δη6 τηοσα ᾿ἰπίεηβθοθ. Ηδ 1] Ὀα1Π|ἃ τὴ ἃ τον 
ονοῦ [ἢ6 ἰγθαβυγο, δηα ᾿νε ἰῃθ γα ἴῃ δρβοϊαίαε ἰδοϊδοη. ΗΠ]5. ὩΔΠ6 

5041 6 Μιβαπίβδγοροβυ Ηδ ψ1} ΠοΙα πὸ ἰπίεγοουγθα 1 5 

ἔθ ]]ονγ5 ; πὸ ΚΙηαΙν οἥοβ Μη] ἢ6 ἀο ἴο τηδῃ, δοσερί ἤοπα δ ἢΪ5 
Βαηᾶάβ. Ηδγαάϊν ἢδ5 {(ῃ15 ρίδῃ Ῥθβη ξογηβα ἤθη [Π6 ραγαβὶῖαβ δηά 

Ηδίίογογβ οὐ 1ῃ6 [ΟΥΠΊΕΓ ἄδὺ ἤᾶνα Πεαγαὰ οὐ ἢ15 πὲνν [ογίαηα δηά 
Βαβίβῃ ἰο ίδψη αδἱ ῃἰ5 δεῖ. Ῥοεῖ, ραγαϑβϑίίβ, ογαΐου, δηα ρῃ ]]Οϑορ ἢ οΥ 

ΑΓ6 ρτεείεα ψ] ἢ τηοοκίηρ ρῖρ65, ἀπα ἀγίνεη πον] ηρ' ΟΥΓ τ οπάρε]- 

ὈΙΪονν5 οτῃ 15. τηδίίοοκ ; δῃά (ἢς αἰδίοσας ἰογπιηδίθϑ ἢ ΤΊΠπλΟΩ 
ἰακίηρ τείαρσε ἴγοῖη (ῃ6 (Πγοηρίηρ ἤδίζεγεβ ἀροη ἃ 1{{{|Π6 ΚΗΟ]], δὰ 
Ρο!ηρ [θη 45 {ΠΕ ΔΡΡγοδοῦ ψ] ἢ βίοηδϑβ. 

ΤῊΝ αἸαϊοσαδ 15. ἀ5Ό 4} Υ σοηδιἀἜγθα Το η᾽ 5 τηδϑίογρίθοθ [Τί 15 
]ΔΕΥ ἴῃ 115 Ἰηἰεγαϑέ δηα 115 500ρ6 ; ἴἰ ἰοποῆθς 116 δ τῆοσγε ροϊῃίβ. 

Ἐνοῦυ βϑηΐθησα ᾿παϊσαίθβ {Π6 πηοϑὲ σαγεῖα]! οὐρβογναίίοη οἱ 116. Τ1η 

ΒΡΙΓΙ ΘΑ σΠαγδοίθυ- 5 Και ἢϊηρ, ἴῃ ΚΕΘΠΏ655 ΟἱἁἩ 54 Ε1Γ6, ἴῃ νἱνα ρογίγαν δ 

οἱ ο1455 [011165 δῃᾶ νὶςββ, Γπποϊδηῃ ἰ5. ἰὨγουρηουΐ αἱ 15 θθϑί. ὙΤΠα 

ομαγδοίθυ οἵ Τ]πΊοη 15 ὈΟ αν σοποεῖνεα δηα αἰβι ποῦν ἀο!πεαϊεᾶ ; 
ὯῸ ἨΔ ΖΊη655 Οὔϑοῦγε5. 115 ουγδπά 5: Πρ]1οἱΐγ. ὙὙΏεγα 15. βοιμείῃϊηρ 

Τιίδηϊς δρουῖΐ {π6 Πραγν δαγηθϑίηθθβ οἱ ἢϊβ. Ὠαίγεα ἔοσ πιθ, ἰδ 

σοπίειηρί ΟΓ ροάβ. ΟἿΪΥ [ῸΓ ἃ τηοπηθηΐ (065 ἢε ταϊδχ, -- 6 Π6 

Δοσρρίβ [ῆ8. ἢδνν ψεα] ἢ Ὀθοδαβα ἴἰ 15 1416 ἴο γεϑῖϑέ {Π6 ροάϑβ; Ὀαΐ 

[86 πδχί τηοιηθδηΐ 6 1 501Π65 ἈΠ Π561 ὈΥ γαβοϊνίηρ ἐπα ἰπούθαβα οὗ 
ΤΏ Δη5 5}8]] Ὀγδεα ἰμούδαβα οὐ ἢαΐθ. ϑῇδκβρογθ, 'ὰ δἰ. ὁ ΤΊ πλοη 
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οὗ Αἰῆθηβ,, ἢδ45 ἄοῃβ 1116 τῆοῦα ἤδη διαρ! Πν δηα ΘΧΏΙΟΪ τῇ ΓᾺ]16Υ 

ἀεί! (Π6 Τιποϊαηὶς οοποερίίοη ; Ὀαΐ, οὗ σουγβθ, ψΠἢ [δἰ ΔΊ ΤΠ 4016 

ἰοαοῖλ Ὀγ ΜΏΪΟ. μ6 τηδάς ἰδ ον ψμαίενου Ἰάθαβ οὐ δποίμευ ἢ6 
ἰταηϑίεγγεα ἴο 15. σδῆνδϑβ. Ὦ 

Τῆς “ΡΙαία5᾽ οἵ Ατβϑίορβαῃθ σανε [μποίΐδῃ 5016 βαρ βίη 5, ΠΟ 

ἀουδέ, ἴογ μἷβ ΡΙαΐα5. Βαΐ ἢ6 μα5 ἀβνείορβα {πῃ οπαγαοίευ ἴῃ ἃ 

ρεγέθεοιγν οτίρίηαὶ πα ἱπάερεηάθηξ Δ ΠΏ6Υ. Αἱ σοΙΠρΡΑτίβοη Οἱ [ὴς 

ἴνψο ρίεσεϑ βϑῆονβ, 85. 1.6 Βεδὰ [ὰβ δἰγεδαυ νν6}} οὐβεγνεά, φυθδίθγ 
Θ᾽ Παγὶτν οἵ 1π6 σεηίαβ οὗ [Π6 δι ῃοῦβ [ηδη οὗ [6 ψψοῦκβ {πϑιηβεῖνεβ. 

ΤῊ ΠΟΥ ΟΠαγδοίθιβ ἀΓῸ 5016 ϑκοίομθβ, θὰ δαοὴ οὴβ τενεδὶβ 

ἴῃς πηαϑίθυ᾽ 5 ἢδπά. 

ΤῊ ἀϊαϊοσταο 15. {1]] οἵ ἰῃϑίγαοίίοη δηά {γα [ῸΓ 4}} 6. ΤῊΒ 

[λαϊῖ5, [ἢ 6. [011165, δηά τῆς ἔθει ηρθ ἴ{ ρογίγαγβ δῃηα βδΕγΖῈ 5. ΔΓΘ 

ῬΘοΟυΪαΓ ἴο ὯῸ ἃρὲ οὐ βοοϊείν. Βαῖΐ ἴΐ τῆσδέ πᾶνα σοῖὴβ ψ] 1 {τα- 

ταοηάοιβ [Όγοα ἴο [6 σοτγαρί δηα Ἰαχυτουβ. βοοϊείν οἵ [Π6 ββεοοῃά 

σδηΐατν, ὙΠ ΕΠ ραγαβίτεβ δηα βυοορηδηῖβ ΡΠ 164 {εἶτ Ἰη απιοιιβ. σδ]]Πηρ 
ψ ἢ ἀΠὈΪ5Ηΐηρ δϑϑ αἰέν, απ ἤθη Παγα-Ὀγαϊηθα γῃβίογί οἴδῃβ δηὰ 
ταεηαίσαπί ρὨ]]οβορβαβίοσβ ᾿πηροϑϑα δηά ργαγεα ροη βοοϊείγ. 

ΝΟΤῈ 5. 

Ζέφιον ἐς εἰρζυϊ,ιο 771. ἃ 7471 075 Φ07 2167 οὗ Αἰζεα. ΑἸ αὐ ογε ἦε δμγείς 7ογέξ 

Ζ2: αἰδγΖεῖνε γοῤγοαεῆές αὐ Ζει5 707 Ζΐ ἰαχ ρουδ))7672 οὗ 124 τυογίω, α712α] 

φεῤοεϊαζίν ἐλαξ ἀξ ζήπεροζ ζας σε 72 7γεα σο σααζν 7» οηε ἔλοσο ἦε Ζαά ἐγεδίφ. 

Ρ. 382, 1. 1. ὦ Ζεῦ φίλιε, κτλ., “Ο Ζειιβ, ραίγοῃ οὗ ἐγ] επάβῃ]ρ, οὗ 

Βοϑρ ἐΑ]1γ, οὗἨ σοϊηγαθϑῃ!ρ, ῥγοΐθοίου οἵ μεδυίῃ δηα ποιης, εἰς. ΑἹ] 

1Π658 δριῃεῖβ αὐ θογγονεα ἔγομι {86 ροείϑβ, δ νβότὴ 1 μοΐδῃ 15 Ἰδ σϊηρ 

ἜΤΙ 5 ἃ τηδίίου οὗ ἀϊβραία Ὁν ναὶ πιθαηβ 5 Δ δ͵ςσρογα Ῥθοδζηθ δοαπαϊηϊεᾶ Ἰτἢ 1 κιοΐδη 5 
Τοη. Ηἰἴ5 οον]εᾶσεα οὐ Οτεοῖκ ψοι]Ἱᾶ Πατάϊν ἤᾶνα δ᾽οννεά Ἰῖτὰ ἰο γϑδᾶ τς οὐ ρΊ Δ], 

δῃᾶ πὸ ΕΟ  5ἢ ἰταμϑ᾽αϊίοη, 50 [ᾺΥ 85 15 Ἰσποννῃ, Ἔχ βία αἵ ἐπδὲ εἶπ. Βαΐ ὄνθὴ ἃ βιροϑύ- 

ἤσία] δχαυηϊηδίϊο 15 ΘΟ Ρἢ ἴἰο βῇον ἰπδὲ ΘΠ ΔΊςσροσα τηδέ παν Κπόονῃ [Π6 ἀϊδίοσαρ οὗ 

Τιοίδηῃ τὨγουρ ἢ βοῖηβ βοῦσοθ, 1118 ἃ ΟἸοβου βέθαν γανϑαὶβ Βίυ ΚΙ ρ ΓΟΒΟΙ ὈΙΆποΘ5 ἢοῖ ΟἿΪΥ 

ἴῃ 1Π6 οματαςίου οὐ Τίπιου, αὲ αἶκο ἴπ δυσί οηβ πα Ἰαπσιαρο 1ῃ {Π|5 σοππρϑοζίοῃ σοη- 

5.1 τῆς. σοιηπηοηΐατίας οὔ σεγνίηβ, απα {π6 ᾿ἰγοάδποίοηβ τὸ τῃ6 οἷαν ἱπ {π6 ἀππεογεηϊ 

δαἀϊίομδβ, Ἔβρεοϊαιν ΗΕ πἀβοι᾽β δα ὙΝἸἶτε᾽ 5. 
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845 Ὧθ αϑ65 {ῃε. 3. καὶ εἴ .΄.. καλοῦσι, “ηα ψῇηαίενευ εἶδα {πῈ 

{πη ἀογβίγαοὶς ροείβ 9411 [Π66.᾽ 6. τ66; Η. 556. ἐμβρόντητοι --Ξ αἰἼο»172. 

Ῥοοίβ ἀϑΌΔ1γ οΔ]]ςα ἔνθεοι οΥ θεόληπτοι. ἘΠΕΓΘ τη Ὀίριαοιι5. [6 ΥΠῚ ΒΙΙΠΊΟΥ- 
ΟΌΒΙΥ ΔΡΡΙΙεα, 115 Βεσοη Δ͵Ὺ Τθδη]ηρ, “ϑίαρΙα ̓  (οἵ. ΟὟἿ “Ἰηοοη -5έγαοκ 7), 

ΘΟΙΪΏΡ ΥΕΥΥ ΠΘΑΥΓ (ἢ6 5806. 6. ὑπερείδεις. .. ῥυθμοῦ, “που ἀοβί 
ὈΠΟΘΓΡΙΟΡ {πε ξΑ]]Π1ὴρ᾽ οὗ {Πς πιείτε δηά 11] ἂρ τῆς γανηϊηρ οὐ [86 τῆγιῃτη.᾽ 

τὸ πῖπτον δῃὰᾷ τὸ κεχηνός Ῥατΐβ. ἃ8 5805. 6. 276,2; 130, 2: Η. 786, α. 

7. σοι: εἰῃῖςοα]; οἵ. ἰο (ἢδγ. 1. ----- ἡ ἐρισ. ἀστ., “{ῃ6 τεύτῆς ογαβἢ οἵ 

γ ΠρΡΒίηΙηρ. Α βδίσδαηρε δριμεΐῖ; δρρὶϊεα ἰο Ζευβ, Ης8. ΤΏθορ. δῖ. 

ΟΕ Αγ. ΟἸἹοιάθ, ζός. ἀστραπή, ἴῃ “ἢδβῃ᾽; κεραυνός, ἴῃ “πη εΥΡοε; 

{παΐ ψ]Οἢ 5υητ65. 10. ἀτεχνῶς, “ 511η0]γ.ὕ’᾽ 11, ἔξω, “ 5146 {τοτη.᾿ 

13. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως : ν. ἰο Τταδη), 1ὃ. ----- ἀπέσβη... ἐστι, “Πᾶ5 Ὀξδῃ 

αιβη ἢ Θά, δηα 15 οοἱά. Νοίϊος δού. ψῃετς Μὰ Ὀυεῖευ ρεῦ. Η. 706. 

14, μηδέ: Πεῖα, 45 Ῥεϊον, αὶ (34, 25), Δὶς ἀϑαρὲ ψουἹα γεααῖτς οὐδέ. 
Ὡ, 15. γοῦν, “«ἱ Δηγ ταίε.᾽ .--- τ΄ ἐπι. τις ἔπιχειρ., “ΔῊΥ ΟἿ6 ᾿πίεπαϊηρ 
ἴο ῬούΊαγα ῃἰπ1561. Εοτ βεηιτηθηΐ, οἵ. Ατ. ΟἸἹοια5, 32οὃ ΕΞ. 16. ἕωλον, 

“Κερὲ {Π] τηουηϊηρ ̓; ἤθηοε “βίαὶβ,᾽ --- ἃ βίδα ψ ]ο]ς,᾿ 1.6. ἃ 10 Κ ον οὐΐ 
ΔΗ 5 κίηρ. “ὍΤῊΘ 500Ὲ οὗ ἃ 1αϑ0 πἰρ ἢ 5 σαηα]ς.᾽ ΤΌΟΟΚΕ. 18. δαλόν 

τινα, “4 βοτί οἵ πγεργδησ. 18. ὡς -- ὥστε, 845 οἰίεη. 

Ρ. 88. 1. τοῦτο... ἀπολαύσειν, “τεαρεῖνα [15 ἀδτηαρεἦ: ν. ἴο ΥΘΔΠῚ, 

14, ἢτβέ ποίβ. Ψεγρ ἢεῖξ ἴῃ Ραᾶ ϑεῆ868. (Οἵ. Εύυτγ. Τρἢ. ἰὴ Τ᾿ 526. ἘῸΓ 
Θεη. 0]. ν. 6. 170, 2; Ἡ. 574, ὦ. 4, Σαλμωνεύς : 5Θοῃ οὗ Αφςοΐπ5, δηά 

ῬτοΟΙΠΕΥ οὗ 5Ίθυρῃιβ. Ἐδ ᾿τηϊ αἰβα ἐπα πάθυ δηά Πρ πῖηρ, δηα ἀετηδηαε 

{πη αὶ βδουϊῆςεβ 5ῃου]α θὲ τηδάβ ἴο ἢϊτη 45 ἰο Ζειβ. Ζειβ ἔου ἢϊ5 ᾿ΡΙ εἰν 

βεηΐ πὴ ἰο Τατγίατιβ ὈΥ ἃ βίτοϊκβ ἔσο ἢ15 ἐπ ηουθο]. (ΙΓ. Ψετῖρ. Αεη. 

6, τὸν ἢ... οὐ πάνυ τι ἀπίθ. ὦν, “ποῖ αἵ 41] 4ῃ ποθ 1016 ρεύβοπδρε 
ΟΥ̓́, ΤΏΟΥΕ ἔγχεον, “πα {Π6 5[ΟΥΥ 15 ποΐ αὖ 811] Ἰποῦβ 1016. 5. πρός, “1η 

σοπιρατγίβοῃ ἢ. ----- ψυχρὸν τ. ὀργῆν, “5ἷον ἴο ψταίῃ.᾽ (ΟΕ. 151 "ε]ον, 
1.12. (.τόο,1; Η. κ4ς. 6, πῶς γάρ, “ΤΟΥ Πονν σου] 1 θ6 οἰμεγν δε 

τες “ ῃδίθσα ΠΥ ἐποῦρῃ. ἠζἔΤἠΊ. ὅπου γε -- εεγγ φηα 6772. -----. ὑπὸ μανδραγόρα, 

“πηᾶου {π6 Ἰηῆἔποηος οὗ τηδη γαῖα. ἘῸΥ [Π6 ἔοττὴ οἵ [ῃ6 σβεη., ν. (. 30,2; 

ΤΗ. 1536, ὦ. ἘῸ͵ {Π]5 παζοοίϊο, οἵ. Χ. ϑγῖη. 2, 24; ει. ΡὮΏ1]. 4,6. Τῆς 

δηοίθηΐβ Πα ΤΊΔΗΥ ΒΡ 1005 δου [ῃ6 ῥ]δηῖ; διηοηρ οἰἤθΥϑ, ἰμαΐ 11 

ϑργθαηρ ἔσο Παπιδῃ Ὀ]ΟΟΥ, δια αἰίεγεα ΒηγΙεκθ ἤθη ρα]164. ΒΒ ΑΙςβραγα 

411πᾶ65 το 656 ἢ νδύΐοιβ Ρ]ΔΟ 65; ΕὌ Ρ. Ἀ. δηᾶ |.4,3; Οἷλ. 3,,ω. ῬΟΡΌΪΑΥ 

Εἰγτηο]ορΎ ἀετὶνεα τῆς ποτά ἔγοιη ἀνήρ αῃα ἀγορεύω. 9. λημᾶς ὃ. κ. 
ἀμβ., “ ὈΙεατ-εγε δηα ρα], ΟΥ ΘΒΑΚΒΡΕΥΘ 5. “ ΒΙΡῊ ροτανε-Ὀ]1η4.᾽ 
10. τ. ὦτα: 6. τόο, τ; Η. 549. 8, 11. ἐπεί, “ἴοἵ.᾽ [15 ϑεηΐθεηοε 

ΤΕΔΙΥ οῖνεϑ σγουηά ἔογ βἰδίθιηθηΐϊ ΘΑ 5110 Βα ρρΠε. Παῖς “ (500 ἢ τησβί θὲ 
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16 ο456), δποβ, εἰς. Κ.. κόρ, Α. 1. 12. ἀκμαῖος τ, ὀργήν, “τὴν 
5011 ννὰ5 αἵ 15 εϑί.᾽ (15. ἐπαταγεῖτο, ὁ νγᾶϑ ΓΟ] Πρ. ΑΥ΄ ΟἸἹουαδβ, 380, 

Ὦδ5 1868 δοίϊνε ἴῃ {Π15 56η88. 16. καὶ ἡ... . προηκοντίζετο, “Δη4 ἰῃγ 

ΠΡ Ωρ ἡγα8 ΠΟ ΓΙ ΠΌΔΙ} βαβῃϊηρ ἈΙΓΠΕΥ δηα {ΠΊ1Ώ6Υ, 16 ἀαγίβ ἴῃ ἃ 5Κὶτ- 

Τ]5}.᾽ προΊκον. ΟΟΟΌΥΒ ΟἾΪΥ ἢεῖθ. 17. οἱ σεισμοὶ δὲ κοσκινηδόν, 
“1ῆς φαγί μηπαῖϊζο5 σεσα 1κ ϑῃδκίηρθ οὗ ἃ δῖδνε, εἴς, Τῆδθβε δάνει]ϑ 

Πᾶνε ἃ σοιηϊς βουηᾷ ; οἴ. )ς Η!βῖ. (οὨ5. 10. 18. ἵνα σοι φορ., κτλ., 

“Δῃ4 ἰο βρξαϊς ἴο [Π668 1ὴ τίρῃ!βξ Ῥοτηβραβίιο βίγ]θ, [Π6 γαὶηϑ ὑγεσα ἰθαυῖηρ δηά 

ἔαγίουβ, ἘνΕυΥ αἴὸρ ἃ τίνοσ. Τῇ Ἰαϑδί ννογάβ ἀγα ΡΟ ΌΪΥ ἃ ααοΐδίϊοι 
ἔγοόῖὴ βοπλα ἰγαρὶς ροεῖ. ΤΠῚθ ψου]α δοοουηΐ ἴοσ ἰῃ6 τε. Ι͂ῃ ἰπδὲ οδ86, 

φορτικῶς, “ ΟἸοΥΙΒΆΪΥ,᾿ ἦν] ρα Υ,᾿ 5 βαγοδϑίίο. 20. ἐν ἀκ. χρόνου: 
ν. ἰο (αζΐ. 14 (22, 20). 21. ἐπὶ τ. Δευ., “ἴῃ [6 {πη6 οἵ Ὁ). Τῆς Ποοά 

οὗ Τα ποδίϊοη, οἕ  ΙΟὮ, 10 15 [4016 4, ΟἿΪΥ πα δῃᾶ ἢ15 τα Ῥυσσῆα ψεῖε τΠ6 
φαχνίνοίβ. ΟἿ. Ηρου. Οδγ. 1,2, αὶ ἢ. ; δῃηά ν. (οχβ Ταὶθς οἵ Απ. ατεεοε, 

Δηα Βαγατγά Τδυ]ου᾿ 5. ΡΟαΙῃ. 22. ἕν τι κιβ. -Ξ κκχία αὔέσια εγρηεῤιία, “ΟΠῈ 

οΥδΕς, ἃ ϑδοσί οἱ δυκ.ἢ 23, ΔΛυκωρεῖ: 5ο. Πετηπλοϑὲ οὗ {η6 ρε δὶς οὐ Ῥαυ- 

Δ 55115. 24. ἵζώπυρόν τι, κτλ... “ ΡΥΓΕΒΕΥνηρ βοῖὴς Π’Έ 6 - ΡΥ Κ οὗ (Π6 βεεά 
οὗ τδῃ ἔοτ [ῃς ρεηεσζδίίοῃ οὐ ργυεαίεγ νυ] κεαηθ55.᾽ ΟἹ. ῬΙδί. 1 αννϑ8, 3, 677 Β. 

ΒΕΙΙΘΕ ἴῃ της ἀσροη ΎδοΥ οὗ τηδη τομὴ ὈΥΏ4] ᾿πηοσαῆ 6. ΘΟΙΤΩΟΙ ΔΙΏΟΩΡ 

ἰῆς δηοϊεηΐῖβ. ὙΠῸ ρσοϊάδῃ ἀρὰ τηδᾶβ ψγὰΥ ἴο {Π6 511νϑγ, ἰπαΐ ἴο [86 ὈΤΟΏΖΕ, 

δηαὰ Ἰαϑί οὐ 411 {ῃε ἴσο. (ἝἿ. Ἡεβίοά, νου δῃα θαγϑ, τος ΗΠ. ; Ον!α, 

Μεῖ. 1, ὃο Ε΄. ; Τύνεῃ. 13, 28 Η-.; Ηοτ. (δυ. 1, 3, 25 Ε., δῃὰ 5, 6, 46 ἢ: 

“ Αδίδϑ ραγθῃηίυσῃ ρεῖου ἀν15 (11 
ὯΟΒ ΠΕΘΌΪΟΥΓΘΒ, ΤἸΟΧ ἀδί ΓΟΒ 

ῬΙΟΡΘΏΙΘΙΏ νἹ ΠΟΘΙ ΟΥ̓ 6 Π1.ἢ 

4, 25. τοιγάρτοι, “ Δοσογήϊηρ]γ.᾽ Οοπηξοί ψ]Π ἢ δηά οὗ ὃ 2. 26. τά- 

πίχειρα, “ψαρε5,᾿ “τεναγά. (Οἵ. Αδββοῃ. Ῥσγοῖῃ. Μίηοι. 327. ----- παρ᾽ 
αὐτῶν, “ ἔΓΟΙῚ τη6η.ἢ 27. θύοντος : (ὐ. 277, 2; Η. γ700, ε. ----- εἰ μή 

τις, κτλ., “ὉΠ]1655, ΤοΥβοοίῃ, θοὴ 6 ΟἿδ ἄοδδ 50 (56. θύει ἢ στεφανοῖ) ἃ5 Δ 

Δρρεμάαρε τὸ ἰῃ6 ΟἸγιηρίδῃ σατης8.᾽ 566 ἴο (Βαυ. 17. 29. ἀλλ᾽ εἰς, 

κτλ., “Ὀυΐ ουξ οἵ σοπέου ῦ ἴο δῇ δηϊ]αυδίεα συδίοτῃ. 30. Κρόνον: 

δποϊθηΐ Κίηρ οἱ Ηδανεῃ, οβα Ρ]αος Ζεὺβ ἀϑυγρεα. “ὙΤΉΕΥ Μ1Π τηδ]τε ἃ 

βεοοῃπα Οσόπαβ οὗ ἐπεεὖ; 1. 6. Τοῦ [Π66 οὗ ἴῃ γ [ἢτοπδ. 

Ῥ, 84. 2. ἐῶ λέγειν, “1 ἔογθεασ βαγίηρ. 3. οἱ δέ τινες, “Ῥαΐ σετ- 
ἰαὶῃ ομεϑ᾽; ψιποῦὶ δος πεῖς οἱ μέν; ν. Κ΄. 527, Α. 4. ----..ὄ ̓ Ολυμπίασιν : 

α. τοο; Η. 612. 5. τ. κύνας, “τς ψαϊοῃ-ἀορϑ.᾽ 8. ἐκάθησο, κτλ, 

“που ἀϊάϑι 510 5111], δῃᾶ βου τη Ἰο 5 ἰο 6 ουΐ ΟΕ 811 ἁἀτουσηα Ὀγ {πετη.; 

Ἡαΐτ, Ὀεαγά, ταδηΐῖθ, δια βαηάδὶβ οὗ {86 βίδίαῃε οἵ Ζευβ δὲ ΟἸγυηρία εγα 

οἵ ρσοϊά. Ἰιιοίδῃ βρεᾶκβ οἵ {815 τΟΡΌΕΥΥ αραΐῃ ἴῃ 700. Ττᾶρ. 25. 



ΜΝΟΤΈς. 205 

10. ταῦτα: ΕἸ ΡΠ δίς ΡοΒ:Π]οη. 11, παρορώμενα: 6. 279,1; Η. γοϑ. 

13, Φαέθοντες : Ῥῃδαοίῃποη, 5σοη οἵ Ἐδ]1ο5, ραν θα προη ἢΪ5 ἐαί μου ἰὸ 

ΔΠον Ηἰτὰ οἠδ ἄδῪ ἰοὸ ἀτίνα 1ῃη6 δ π-οματῖοῖ. Ηδς οου]ᾶ ῃοὲ τηδηαρα ἰῃ6 
βίβθῆς, δῃ σας Ὡδαῖ οαπδίηρ ἐῃς ἀδοίγαιοίίοη οὗ ἐπ φαγί, με Ζεαβ 

βδῃηγοία πὶ ψ τ 5. ΡοΙ. (ΟἿ. 14]. θεοσ. 25, δῃᾶά Ονϊά, Μεί. 1, 750 Ε΄. 

Τυδηβ]δίβ, ---- " ον τηδην ῬΒΔοίΠοηβ δηᾶ Τ)Θ Δ] Οἢ5. (1. 6. σοηἢδρτδίοη5 
Δη 4 Βοοάβθ) ΜΠ] βυβῆοε ραϊηδί δας ονεγνθθηϊηρ Ἰηβοίθδηος οὗ (6 

ψ ΟΣ] ὃ 14. τ. βίου, “1ῃε ψοτ]ά, “Πυτηδῃ 11[6.. Α.5 οὐΐδῃ ἴῃ Οἤδτοῃ. 

ὃ. ἵνα γάρ, κτλ., “ἴο ἸΙεανε [ἢ6 σΘΏΘΓΔΙ ααδϑίϊοῃ, Δη4 5ΡΕΔΚ Οὗ ΤΥ ον 
οα56.5. 17. μᾶλλον δέ, κτλ., “ΟΥ Ταΐμοι δα ρουτεα οὔ τὴν ΨεδΙῃ 
ἴὴ 5ΙγθδΙὴ5 ἔου ἐῃ6 Ῥεμεῆΐ οὗ ΤΥ {τἰ6ηἀ5.᾽ ΤΏδβε ραγίβ. ΕχρΊε85 ΤΠ ΘΔΠ5 

((. 277, 2; Η. γὅο, δ); Ῥαὲ οἵ. μοΐε οἡ δοῦς, Ὀτεαπ), 3, ἀπ ἰγδηβ]δία, ---- 

“ΜΕ 1 Παά ἄοῃμε 850 δῃηά 80, δῃά ἰῆδηκβ ἴο {παῖ μαά ῬὈεοοιης ροοχ.ἢ 

19. οὐκέτι, κτλ., “1 δῇ ὯῸ ἸΟΏΡΕΥ Ἔνθ Τασορ Ζοα.᾽ ἘῸΓ βαημτηδηΐ, οἵ. 

ΑΥ, ΡΙαἴι5, 820--37. 20. πρός: εΙα, 45 οὔΐδῃ 1πη Τλιοΐδῃ τε ὑπό ψ1 
σϑῃ. οἵ ἀρεηΐ. 24, παλ. νεκροῦ, “4 τηδῇ Ἰοηρ ἀεδα:᾽ .--- ὑπτίαν : ῥτο- 

Ἰεριῖο; οἴ. ἰο πλαγίᾳ, ΟἾΔ. 3, “οὐ 115 801, πρτυγηθα ὈΥ {πη6.5 25. μηδὲ 
ἀναγ., ““ἰϊμουΐ ἐνεὴ ταδαάϊηρ (86 βου! ρίϊοη.ἢ 26. ἑτέραν : 55. ὅδόν. 

-- ϑυσάν. κ. ἀπ. θέ,, “4 ὉΠ] ΌΟΚΥ 8η6 11] -οΥγθη θα βρης. 2{7ϊ θέαμα: 
ΔΡροβιεϊνε οὗ τὸν --- γεγεν. 6. 127, ῃ. 4; Η. 556. 28. οὐ πρὸ πολ., 

“ηοῖ Ἰοηρ Βεΐογε᾽; {κε οὐκ εἰς μακράν, ῬΥΘΆΓῚ, 1. 6. 90. διφθέραν: 

ἃ ςοδί οὗ 5Κίηβ όούῃ ὈΥ Βεγαάβιηθη δηα ρβαβαηΐίθ. (ΟἹ. Βεοκ. Οαγ. ἔχο. 1, 

56. χὶυ; ΑΥὖ. (ἸἹουάβ, 72. 

Ρ. 35:8, 1. ὀβολῶν : Ὁ. 178; Η. 578. “ΑἹ ἔουγ οΟΡοΪ5 ἃ ἄαυ᾽; δροαΐ 

ἔνγεῖνε οβηΐδ, --- [ῃ6 ΟΥΙΉΔΥΥ ννΑΡῈ8 οἵ δὴ ΔρΎΪΟ]Γπγ4] ἸΑΌΟΓΕΥ ὈτΟΡΔΡΪν. 

Οοηϑαῖς Βδοϊ ἢ, ΡῈ]. Ἑοοη. ὈΪΚ. τ. ὁ. 21. 9. μηκέτι... εὖ πράτ.: 

ἐχρ δηδίουυ οἵ τοῦτο, -- 1 58.411 ἢ0 ἸΟΠΡΈΥΙ 566 ῬΕΟΡΙ]Β 1 ὨΠΠΏΡΕΥΒ ΡΤΌΒΡΕΙ- 

ἴῃρ θεγοῃά ἐμεὶγ ἀδβεσί.᾽ ἘῸΓ. ρατί., ἃ. 279, 2; Η. 7099. 5. τοῦτό γε: 

τηἷὶς ἀεπχοηπδίγαίινε, ἢ γε, οὶ βϑ]ἄοτη ρῥ]δσθα ἔου 506 014] διρῃαβὶβ δὲ 

{π6 δῃά οὗ {πεῸ βδεπίθηος, (ΟἹ. Ῥιβοδί. 20. 6. τοῦτον : Ὁ. 142, 4, η.1; 

Η. 558, 6ηά. 7. ᾿Εἰπιμενίδην : ([ῃςΞ ΚΡ Κη ΔΝ ΊΔΚΙ6 οὗ δηἰφαϊίγ. Α 

Οτείδῃ ρυεδί οἵ Ζεαβ, ροδὶ δηά βϑεεῖ. Ηδ [6]] δ5166ρ, 1 15 βϑ]α, ἴῃ τῃ6 

Τυιοίδεδῃ ὕδνε, δηᾶ αἀϊά ποῖ νναῖζα ἴου [οσυίν, Οὐ, 85 ϑουὴβ δύ, ΒΕ Οὐ 

δεγ-ϑενε γ 6878. 10. ἐπίδειξαί τινα, κτλ., “5Πῆονν βοῖὴδ οὗ [ῆς βριτιΐ 

οἔ τῃ6 νἱροζοῦβ δῃηα γουίηξα! Ζααδ, Ὁ }]655 [ἢ ἰ8165 ἰο]α ἣν ἰῆς (γείδῃβ 

ΔΡουΐ {πε66 δρᾶ ἢν ἴοι 1ῃᾳ {ΠΕ Ὶγ ἰϑίαπα γα ἰγὰθ. ΑἸερβηᾷ οἵ {ῃε 

Οτείδῃβ δητσπιθα ἐμαὶ Ζειβ νναὰβ τα ΠδΔΥ {π6 οἷἵΐγ (ηοβαθ. Γμιοΐίδῃ 

ὭΘΥΘΥ {{γ65 οὗ δ ]Παἀϊης ἴο {15 βίουυ [ἢ ἀἰβραγαρθιηθηΐ οἵ (Π6 [ἴδεν οἵ σοάβ 

δηα θ. Οἵ. ΤΡ. Τταρ. 45; [)6 58 1. το. 
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726 σεοθη ελαγιρός ἰο Οἰγγιῤηδ. Ζϑη5 2719147765 ΟΥ̓ 2727 22165 τουἦο 21 ἐς ἐζαΐ ἐς 

ὀατοζίγηρ τ ἐο ἀέανεη. “767γη165 αϑίομγας ἀ17, ὧν 715, 7170 7 2771071, ΟγεΦ 

50 γε; 126 ξαϑέδ οὐ τυλοσδο ῥονεγέν ἦε ἐλε71 δα, έω 715. 

4. 14. ὙὝμηττόν : τηουηίδίη ΟΥἩ Αἰίσα, ἔαπηοῖιβ ἔου 15 ἤοημευ. Μηίοῃ 
ΒΡΘΑΪΚ5 οὗ 1 δ "βονεσν 81] Ἡνγηηείίαβ, ἢ [η6 δοὰσηᾷ οὗ Ῥεθβ᾽ ᾿ηδπ9- 
{τοῦθ ταῦτατ.ἢ 15. πιναρός, κτλ., “αὐτὸ ΠΙΓὮν δηα Θ4π8114, δπά 

ΟἸδα ἴῃ ἃ Ἰεδίμοσῃ εγκίῃ.᾽ 16. ἐπικεκυφώς : Ρογῇ. ΠΕΙδ, 45. οἴζεῃ, ὃχ- 

Ῥτδββθθ5 ρτεβοηΐ σομαϊτ]οη γαίῃ τῆδῃ ἰῃς δοὶ 1 ἢ Ρτοάᾳοςά 1, -- απ 

(οΓ Ῥεῃαϊηρ) ονοτ.ἢ ----- λάλος ... θρασύς, “4 σαγτθ]οιβ ἀπα βϑθου {6 ]]ονν." 

17. ἢ που, “οἱ οσουϊδε, 6 τησϑὲ Ὀ6 ἃ ῬΠ]ΟΒΟΡΠΕΙ.᾿ ΘΙΓΟΏΡῚΊΥ βαγοδϑίϊο. 

ΤῊΣ σΟΙΠΤΠΟΏΡΙΔΟ6 ῬΒΠΠ]ΟΘΟΡ ΕΓΒ οἵ τῆς ἀδγΥ, Κα ἰῃς τηςπαϊοδηΐ ἔτίατα ΟἹ 

6 ΜΙάα]ς Αρεβ, ἜεῈ ἃ ΒΟΙῪ ἰοΐ. [Γοῖδῃ Ἰο565 ΠῸ Ορροχίππϊν ἴο 

ΒΔ Ὑ1Ζα ἐπε. (ΟἹ. Ῥεῖον, 54-; (ὐοοϊκ, 1ο-Ἴἢ ; ἸΟΔΤΟΠΊ. 2ασδσε ; δηὰ 

ΠΟΐΔΡΙΥ ΓΑΡΙΠ86 δηα ῬΙβοδίου. ---- οὐ γὰρ ἄν : ψΠεη σοηά. 5 ΒΡ Υβϑϑεί, 

845 Πέτα (6. 222; ΗἩ. 746), γάρ τηδῦ ΡῈ τϑηάεγεα “ὁ οἴμπευνῖβε. ἀσεβεῖς, 

ΡῬτεαϊοδία οἵ. ἴο ΘΙΘδΠῚ, 2. 20. Κολλυτέα: (ΟἸ]γίυ5. νγὰθ (6 ΠΑΠῚ6 

οἵ ἃ ἄδιηε οὗ ἴῃς ρῇγ!ε ἄερεῖὶβ. ἘῸΥ δοοουῃΐ οἱ [86 Ῥο]104] αἸν]ϑ᾽ ο5 οἔ 
Αἰ θη5, ν. στοίς, οἢ. ΧΧΧΙ. ----.-. δ... .. ἑστιάσας, “Ψψηὴ0 Π85 Ῥαπηαείθβα τ 

ἢ ρετίεοὶ βδουῆσεβ.᾽ κατά Οσουγβ πον ετα 6156. 1ἢ [ἢ15 σΟΠΠΘΟΊΟΩ ; 

1ῃ6 ἘΧΡΥ ΒΒΙΟΙ 15 Του] εἰ δέϊευ [86 δηδ]ορν οὗ καθ᾽ ἱερῶν ὁμόσαι, εὔχεσθαι. 

ἱερὰ τέλεια σοΥτοβρομάβ ἰο Ἡ ομγετίς τελήεσσαι ἑκατόμβαι. 21. ὁ νεό- 
πλοῦυτος, “ψῇο Ὀυΐ 1ι5ϊ ΠΟΥ νγὰ5 το ἢ. ΕἸθοννοτα {(ῃ6 οτα τηθδῃβ {(ΠῈ 

7.9 α2-71εἦξ. 22. ὃ τ. ὅλ. ἐκ.: οἵ. το (Βαζσ. ο (1, 7). 23. εἰώ- 

θαμεν : ΒΟΚΚΕΥ ομδῆρθθ (815 το ΡΙαρετίθοι ; ΕΥΙΖΒΟΉ 6. ἀρρτονδ8. ---- 

τ. Διάσια: ἃ στεαὶ [δϑεϊνα] δὲ Αἰμεηβ ἴῃ ΠΟΠΟΥ Οὗ Ζεὺς Μειλέχιος, ς6]6- 

Ὀγαίϊεα 1ῃ ΕἘΡγαατυ. (Οἵ. ΤὨπογά. 1, 126.ὁῥ. 24, φεῦ τ. ἀλλ : ν. ἰο (Πδγ. 

13(21,15). 2425. τί παθών, “τῃτουρἢ νυνί τηϊβίοτίαηθ." 26, αὐχμηρός, 

ἄθλιος : [ὴς ἀϑυπμάβξίοῃ 15 βίσικίηρ; 50. ϑοιῃμεσρτοαί Ὀγϑδοϊκείβ αὐχμηρός, 

Δα ΒΎΪΖΒΟΙΘ Ῥ]αοα5 ἄθλιος (ἢ ὁ ΡΥΘῆΧΕα) δἵ ἴῃς δηα οὗ [Π6 ργβοβξάϊηρ 

βϑῃΐθῃοα. 27. οὕτω... δίκελλαν, “50 ἤξανγ 15 1Π6 τηβφίξοοϊς ἐμαὶ ἢς 
Ῥεαῖϑ5.᾽ βαρεῖαν φτεαϊοαία, 45 7π8ί δαονε, ἀσεβεῖς. 8. 29. οὑτωσὶ 

μὲν εἰπεῖν : (. 268; ΗἩ. 772. “Οπδε πηρῆΐ 58γ.᾽ ΤῊΘ δηξ 6515 15 ὡς δὲ 

ἀληθεῖ λόγῳ (536. εἰπεῖν), “αὶ ἴῃς ἱγατῇ 15.᾽ ----ὄ. χρηστότης, “ Κη -Ὠδαττεά- 

Ὠ655.᾽ 
ΦῬροΣ Ποποβὶ Ἰογά, Ὀσγοιρ τς ἰονν Ὁ. Ὦ15 ον Πδατί; 

τῦμάοπα Ὁν σοούηεββ ’ ϑίγδησα πηπ584] Ὀ]οΟά, 

θη τ8}᾽5 ννογβί 51} 15) ἢξ. ἄοδβϑβ ἴοο τηυποῦ σοοά !᾽ -- 7222. 97 «4 2. 4, 2. 

Ρ. 36. 1. ἄνοια κ. εὖ. κ- ἀκ., “Γο]]γ, βιαρτα γ, δηα Ἰδοὶς οἵ ἀἰβου πηγ]- 
ῃδίιοη.᾽ εὐήθεια, 111. “ σοοάα-ηδίυγεάηθ55,᾽ αἰζοσάθ δὴ Ἰηϑίδηος οἵ τῃοσαὶ 
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ἀερεηετδου οὗ ἃ ψοτά. ὅ6ε Τυθηοῇ, “ἴσαν οὗ ΝΥὴ ογάς,᾽ Ἰεςΐ. 3; δηά ςἕ. 

σΟΙΔΙΏΟΏ ΑἸθυϊσδῃ ἀερἜΠΕΥΔΟΥ͂ Οὗ “ οΟἰθνεσ. 2. ὃς οὐ συνίει, “ἔογ ἢς 

αἰά ποῖ ρεζοεῖνε {δὲ ἢς,᾽ εἴς. 6. 238; Η. 822. χαριζόμενος, Ῥτεάϊοαίίνε 

Ρατί, ἴῃ δ] ες ταϊδέϊοη. ΟἿ. [η6 ΝΕΥΡΊΠΔΏ. 5622527 21ΦωἾο ἰδέα ροτς ἐγ Ζοοίδο. 

4. κει, τ. ἧπαρ : 4]]υϑίοῃ ἰο ῬΙΟΠΕ ΠΕ Π5. 5. ἑταίρους, “Ῥοοη οοτῃ- 
ΡῬαπὶοηϑβ.Ἶ ----- ὑπ᾽ εὖ... . βορᾷ, “ψῇο, ΤηοΥΟΪΥ ουὐΐ οὗ Κἰπάπεββ ἰο Ὠΐπ), 

Θη]ουεα ἢ15 Ὀοσμῃίγ. 9. τ. ῥίζας : ἃ ϑαἀάδῃ δηᾶ Ἰηζε]ϊοϊίουβ οἤδηρα οὗ 

ἤρυτα. Α τηοϊηθηΐ ἀρὸ {ῃ68 νυ]ταγ6 5 ΨΕΙῈ σηαν]ηρ Ὧ15 ὈΟΏ65; ΠΟΥ͂ {Π6Υ͂ 

ἰβανε Ἀΐτὴ ἃ {6116 δηά νι μετϑά ἰγεα ἔγσαηκ. ΟἿ. Τίη. οὗ ΑἸἢ. 4,2: 

“ΤΠ τηουῖἢ5, [λ6 ἰοηρθ5, {Π6 ογθβ, δηᾶ ἤδαγῖβ οὗ θη... . κα 

ὙΤΠδΐ πυγ 611655 ΠΡΟ τὴ6 βδίμποϊς, 5 ἰδᾶνο5 

Το οὐ {πΠ6 οδἷς, ανα ψι ἢ οὐδ νυ ηίοτ 5 ὈΓΌΒἢ 

ἘῸῚῚ οτα (Πεἰγ θουρ Ὦ5, δηᾷ 1οΓ πα ορθη, Ρᾶτο, 

ΕοΥ ὄνϑῖν βίοστῃ {πα1 Ὀ]ονβ.᾽ 

11. πόθεν γάρ; “ἴον ψὩΥ 5Ππου]4 {Π6γ Ὁ ̓ ΞεΞ ὁ οἔ σουγβε ποί. 12. ἐν τ. 
μέρει; “ἴῃ {εἰν τατη.᾽ ---- διὰ ταῦτα, κτλ., “ἰπεγείογα ψ] πηδίζοοϊς δηά 

Ιβδίῃοτῃ εγκΚίῃ μ6 μ45 δραπμάοῃεα [ἢ6 οἰΐγ, δηά,᾽ εἰς. 14, μισθοῦ, “ΤΟΥ 

ψαρεβ.᾽ Ὁεηϊίνε 45 ἀρονς, 6, ὀβόλω». ----- μελαγ. τ. κακ., “ὈΤΟΟΘΙΠΡ ΟΥ̓ΟΥ 

Ὠἷ5 τηϊϑίογίαηδϑ," Ὁ. τδῷ, τ; Ἡ. 611. 15. μάλα ὑὕὑπερ., “1ὴ υἱΐοι 415- 

ἀαϊη. “ΜΠ πεῖν ἤοθ65 ἴῃ [6 δἴτ.᾿ ΤΌΟΚΕ. 16. εἰ Τίμων, κτλ., 

“ΠΕΙΠΟΥ 6 τϊσμὶ θὲ οΔ]1ε4 Τιηοη.᾽ ΤῊΒ ορί. ἴῃ ἃ ναρτὶα δῃὰ ἀουθίξα 

ααεβέοη. Κ. 3295, 5 εη6, ψιῇ Α. 2. 

Ζειες 75 127165 Ζϊς Ζο71ο᾽ σιερίεοΐ ο7 7 7107: ὧγ δ πιρίζρἠεέν ΟΥ̓ καγέ5 ; οἰγέςίς 

Ζἴεγηιος ἐο ζαζο ίμίμς, τοΐέζ 7 γε 76, α7ια] ρῸ 0 77γιογις γε 1726 

ζηργαίΐες δ τοῦδ φτεγ5 τολεῦε 6 ρείς Ζϊς δοίξ γ62α 174. 

9. 19. ἠγαν. δυστ; “15 νεΧεά δἱ ἢϊ5 ὑδά Ἰπο]ς.᾽ ἘῸΓ ρϑγί. ν. γεῖβ. (ῆδσ. 
2 (12, 1]. ----- ἐπεί : σοηηδοῖ ψΙ ἀμελητέος. “ ΕῸΥ ψἥὰ 5}8]] ΡΕ ἀοϊηρ 1.51 

(καί) [ῃ6 5416 45,᾿᾽ εἰσ. ἘῸγ ἀδί. α. 1τδ6; ΗἩ. 6ο3. 21. ἐπιλελησμένοι : 

(. 277, 4; Ἡ. γὅο, 6. 24. πλήν, “Ππονψενεσ., Ἱλιοΐδῃ οἰΐθηευ ᾿1565 

πλὴν ἀλλά; ν. ἴο ΟΒάτοῃ, 11 (2Ο, 2). 25. βιαζομένων, “ ΕΧχίοΥ ΟΠ 6Γ8.᾽ἢ 

26. ἔτι ὃ. κ. φό. τ. παρά, “ ἀπά ἐυτίμεύτηοτο, οὐἱηρ ἴο ἔθαυ οδαβεά Ὀγ,᾽ 
εἴς. ὕπό οὐ ἐξ τήογξ αϑ08] [πῃ παρά ἴῃ ΘΟἢ ἃ σοηη ΘΟ ΙΟΉ. 28. πολὺν 

εὐν ἀπέβλεψα, “115 Ἰοηρ πὸ ἤανα μα ἢο οἤδηοβ ὄνεξὴ ἴο ρίδησα δἱ,᾽ εἰς. 
30 λόγ. ἔριδεξ, “νοτα-σοηίξηςοηβ.᾽ ----- ἐπεπόλ. αὐτοῖς, “σοΥηε Ιἴηΐο 

ΘἜΏΕΥΑΙ νορὰς ψ] ἢ ἘΠ ηλ.᾽ αὐτοῖς ΘΈΕΙΝ ΟΥ͂ ΒΘΥΠ6515 ἰο τ. ᾿Αττικήν; ΤΟΥ 

ο0δ86, . 184, 3; Η. 6οι. 

Ρ. 8:7. 1. μαχομένων : 565. αὐτῶν : ν. ἴο ὈΓΕΔΠΊ, 2 (2,25). Θϑ. ἢ ἐπι- 
τριβῆναι, κτλ., “οΥ Ὅς θοτεα ἰο ἀδαίῃ ὈΥ μετ ἂ5 {Ππ6Ὺ ψτϑηρ]β ἴῃ Ἰουά 

ἴοηξβ5 ασοιί {ΠΕῚῚ 5ο-ϑύυεα “ νιγίαε,᾽᾽ δηα ᾿ἱποούροῦῖξαὶ συ ρβίδηοεβ, δῃηά [Π6 



20ὃ ΤΊΧΟΜ,. 

1|κ6 ποῆβθηβθ. ἀρετήν τινα ἸΤΟΏΪΟΔΙ οὗ (Πη6 “ νἱτίπο᾽ οὗ {Π6 βεοίβ. λήρους 

οὔἴζδῃ 80 υϑεᾶ δ5 ἰδ οἰϊτηαχ ἴο ἃ 1151 οἵ ραγσυ]αῖϑθ, 411 οὗ  Ο ἢ οὴς 5.65 

ἴο βίϑδιαιρ ψ ἢ σοπίειηρί ; οἵ. ει. ΟἸγη. 3, 29. ξυνειρόντων, σοπίειηρία- 

οἵιβ; οὗ. Ὄτοδῃ, ὃ (4, 29. 55. τοι, “γοι 5εὲ5.. 10. 8. κατὰ τάχος: 
ΡΕΠΡΒ ΓΑ 515 ἴοσ δάνεγρ. κατά 15 οἔΐβη 850 υ864; οἴ. κατὰ σπουδήν, τὸ (41, 10). 

11. ὅτι: 11|6 ὡς ψΙ ϑαρεγαίνε τὸ σκαηε. Ἡ].. 664. ----. ἐκδιώκῃ : σομδ- 
τἰνε ἔοτςα. 14, αὖθις μέν, “Ἰαΐετ. ΑἸ Π6515 Ἰὴ πλήν, κτλ., 1. 23. ----. 

ἐπειδὰν τ. κ- ἔπι., “ὙὙΏΕΩ 1 Πᾶνα ᾿δά τὴρ ὈοΪΐ γεραισεά. Αου. 500]. 1κ6 

Τ1,Αἱ. ἔα. ρεστέ. Η. γόο; ΜΎ. 20, ἢ. 1. 15. κατεαγμέναι : οἰαδοὶς ΑἸΕΟ 
νου Ὀς κατεάγασι. 17. ὁπότε. . . πρῴην, “5ἰησα ΔΉ] ἀρὸ 1 
δα ποπμεα ἴἰ ἴοο Ζεδϊουβὶυ, εἴς. 18. ᾿Αναξαγόραν : οἵ (ἸδΖοϊηξηδε, 

Ῥαΐ Ἰοηρ τεϑθηΐ δ ΑἴθβηβΒ. Ηδ ψ8 (ῃ6 ἢγϑβί ἴο βίαϊβε (ῆ6 ἀοοίγηςβ {παῖ 

16 ρύεϑεηΐ οὐάευ οὗ ἐπιηρθ 15 ἄὰθ ἰο 8)ὴ τε] Πσεηΐ ῥυηορ]6. (νοῦ). 

Αςοαβοά (4:0 8. 6.) οὗ ὈΙΔΒΡΕην, 6 νγἃ5 βανϑα ἔγοῃλ ἀἄθδαῖἢ Ὀγ Ῥευιο]65, 

ΟΥεΥ Μ ἢομ ἢς Πα ἀχεγοϊβεα σγεαΐ Ἰμῆπθησδ. ----- ἔπειθε. “νγὰϑ. βεεϊτπρ ἴο 

οσομνίπος. 6. 20ο, π, 2; Η. 702. ----- μηδέ... θεούς, “τη νγε ροαβ ἅτε οἵ 
ὯΟ δοοοπηΐ δἵ 8411. Α δαρβειηϊϑίο γᾶν, 835 ΕὙΖΒΟΠ ΘῈ ΤοΙΊΑ͵Κ5, οἵἨ βαυϊηρ, 

ἐγα ἀο ποῖ οχιϑι.᾽ Οοῦ., Βοψενεσ, Ν. 1.. 222, οαΐϊβ ουΐ τινας, πα ψ15}65 

μηδέ ομαηρεα ἰο μηδέν. ϑοιῃράϊξ. ἀηα ΕἾ. Ὀγδοϊζεῖ τινας. Οἰητιεα, “ψ͵6 
ἄο ποῖ εχὶβέ αἱ 811. Ῥγεβεπὲ γτεδάϊηρ 15 ρδγδ!]ε]εα ἴῃ ΨΊηαγ. Αὐοί. 27: οὐδὲ 

ἡμεῖς ἄρα ἐσμέν τινες; “δτξεη ἢ Με, ἴδῃ, Δηυοαν ὃ’ 21. ᾿Ανακεῖον : 

ἴθι ]α οὗ {πε ἼΑνακες (( ἰδίου δῃηὰ ῬοΟ]]υχ), οὐ ἰῃ86 πουίῃ 8146 οἵ 16 

ΑΟΙΌΡΟΪ15. Ἐδἔεγεησε 15 ἤΕΥΘ Δα ὈΥΟΡΔΡΌΙΪΥ ἴο ἃ ΓΕ 84] νεῖ. 2422. ὀλίγον 

δεῖν : ν. ἰο τρδτῃ, 16. 23. περὶ τ. πέτ., “οἡ {δε τοοῖὶς.᾽ περί ἴῃ 500 ἢ 

ι56 πρκηονπ ἴο Αἰο ργοβα. ΟἹ. βαίαγηδ). 4. 24. εἰ --- ὁρῶσιν : 

ΕῪ. Ρσγόροβεβ ἴο ρεῖ τ] οὗ [15 ΠΡ ΟΒΒ1 016 ᾿η4. Ργ65., νυ] ἢ 15 σίνεῃ ὈΥῪ 41] 

τῆς Μ55. 88νε οὔβ, ὈΥ͂ σβῃδηρίηρ εἰ ἴο ἐάν, ΟΥὙ ὈΥ ψΥϊηρ ὄρῷεν. (ΟὈ.; 
Ψ.1,. 222, Μ᾿ ἃ ϑηρ]ς Μ5., ἀγορβ εἰ, τηλκίηρ ὁρῶσιν ῬΑΙΓΟΙΡ]6. 

Αὔἤεγηιές ρ γι ζι7ερῖν γεέελες ίμίες, εὐλο, γερεϑηιδοΣ 7.0 115 7077,267. ἐγεαί)2 6712, 

ἧς αγιγίλήγιο' ὁπΐ 2ἰεαδεά αἱ ἔζε 2γοοσεαῖ γ6224771 9 Ζ717721071. 

11. 26. οἷον ἦν, κτλ. : ΒΔ͵σα βίο Ἐχοϊδτηδίϊοῃ, ευἰζεγεα 85 Ἡουηθ5 ρα 5 

ἴῃ Β6δασοῦ οἵ ΡΙαΐα5. “ὟΝ Βαῖ ἃ ἤῃξ {πιηρ 1 νγὰ5 ἰο ὈΕΙ]ον 50 Ἰουά, δπᾶ Ὀς 

ἱτπηρογέππαΐς δη βαᾷου "ἡ 457. δικαιολογοῦσι, “τανοοσαίέθ.᾽ 428, ἰδού 

γε; κτλ., “ἴδετα 15 ΤΊτηοη, γοῦ 566, 0011] θῈ ταὶββα 411 δ οῃσβ ἔγοτη Ἔχίγε 8 

Ρονθυίυ ἴο ψνθαῖἢ 75. [ΟΥ̓ Ϊ8. Βῃουθηρ,᾽ εἴθ. ἰδού --ς ἘῪ. σνοϊαᾷ. κατα- 
στήσεται ἃ5 ἴῃ ΟΠΑγ. 2. μάλα ἰο Ἀὲ ἰΔκεη ΜΙ αὐτίκα; (Ε ΑΥ. ΕὙΟρΒ, γδ5. 

Ρ. 88. 1. εἰ ἔσκαπτεν... ἂν ἔσκαπτεν, “1 ἢς Βαά Κερί οὐ ἀϊρρίηρ 
ἢς ψου]Ἱά 511} Ῥε,᾽ εἴς. 6. 222; ΜΊ. 49, 2; Η. γ46. 4. οὐκ ἂν ἀπέλ., 
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61 ο ποῖ ψδηΐ ἴο ρο, εἰς. (Ὁ. 226, 2, ὁ; Η. 722, ὅ. 6. ἄριστε: ἰῃς 
τεβρεοὶ οὗ Ἔνεὴ Ζειβ ἔογ ΡῬΙυἴα5. 18 Δ ΒΙΠΡῚΥ βαγοδϑίίο. ------ κὶ ταῦτα : 
Ὄτρδμῃ, 17 (9, 4). 19, 8. νὴ Δία: {15 Πᾶ5 ἃ 4101] ΞΒοιηα αἰίεταα ἴῃ 

16 ἕαςοβ οἵ Ζευβ 1561. 10. πατρῷον αὖ. φ. ὄντα, “{Ἰεηα ἐΠουσἢ 1 

δά Ῥδεῃ ἴο ἢπὰ ἔγοιῃ ἷ5 [αι μευβ᾽ Ε{π|65.᾽ --τ- μονονουχί, “811 Ῥαυϊ,᾽ “ΜψΕ6]] 

εἰσι. ---- δίκρ. ἐξεώθει : ργονεΥθ 4] ἐχργοβϑίοη. ΟἹ. Ηοσ. ἘΙβί. 1, Το, 24. 

11. καθάπερ. κτλ., “45 αυΐο] ον ἃ5 {Π6Ὺ 0 αὙῸΡ ἃ [ἴνε οοδ].᾽ ΗΒ ἸὩΟΠΘΥ 

ἐΡυτηδά ἴῃ 15 ροοϊείβ. (ΟἿ. Τί. οἵ Αἴ. 1,1: 

“ἘΦ ρουτῖϑβ ἴὰ οαἱ : ῬΙαίαδβ, {Π6 σοά οἵ ρο]ά, 
15 πὶ ἰ5 βίθδννατά ; πὸ πηϑϑᾶ, θαΐ ἢ6 τε ραγ8 
Θενθηζοϊά αὔονα ἰἴβε 1 ̓ 

12, ἀπέλθω: 6. 252; Η. 72.06.5 16. λάροι, “ σογηογαηίθ.᾽ 17. ἡμῶν: 
ο 7): 11.5.8; 19. ἀποφέροντες ; α. 279, 1; Η. δοο. 20. ἀμε- 

λητί: ἑουῃα ΟὨΪΥΚ ΠΕΓ͵Ε. 

Ζειες αεειισός Ὀιμέ ο77 ἐρεογιςίδηον : οηθ τυλΖίς 14 εογιρῥαΐης οΓ ἐλοδο τοῖο 

δεο ζέηε τεγεαδν' ὠοίξ ἀγα ὅα7 ; πότυ οΥ 7ΖἼηεογι, τυΐο ρασθ Χέγε 7) μεἰζεε ἐέῤεγέψ. 

18. 27. ἠφίει: 6. τοῦ, ἢ. 3; Η. 314. 28. τοὐναντίον, “οῃ ἰῃς σοη- 

ἰγατγ. 6Ἃ. τόο, 2; Η. 552. 380. σημείων ἐπιβ., “ῬΥ ᾿πιρίεβϑίομβ οὗ 
5685 ᾽ Ξε "πη εΥ 564]. ΤὨρ 568] νγὰ5 οἔὔΐδεδη {ῃπῈ6 υαδϑα ἔοσ δα οὴ8] βεοατ- 

ἴγ. ΟἿ, Ββοϊκ. ΟΒαγ. ἔχο. 1, 56. 111. Πδᾶσ ἐεηά. 

Ῥ. 89. 2. ταῦταγ. ἀπω., “αἴ Δηγ ταίξ, γοι τι5664 ἴο τη4Κ6 ΒΌΘὮ σοτῃρ] Αἰ ηΐβ 

ἴο πη6, Δηα 58γΥ,᾽ εἴς. 3. πολ. τ. σκότῳ, “ ἄδη86 ἀδΔΥκηεβ5.᾽ ἘῸΥ 5:Π1|ΔΓ 

σοτ ἰμβίΐοῃ, ν. λυ. 11 (20, 1). 5. πρὸς τ. ἔθος, “ 45 [Π6 το 501} οὗ (ῃς 

ΠΑ]. Ἐὸγ βεηζπρβηΐ, οἵ. Οδίδρὶ. 17. 6. ἀποδράσ.. .. εἰ λάβ. : ν. ἰο 

Ὀγααΐη, ὃ (4, 23). 7. κι ὅλως, “ἴὴ 4 ψοτά:᾽ 8. καθάπερ, κτλ., 

“ὉΌθ6. πηιπυγοα {κὸ δποίμεσ δηδ6, δηᾶ τραγϑα ἴῃ νἱγρίῃ εϑίαϊε ἀπάᾶθυ {Π6 

οἤάῖρα οἵ 50 ἢ 5ΠΑγρ-ϑισῖθα δηά αἰίουν ἀεργανβα πηαϑίουβ ἃ5 ΤἸΒΌΓΥ δη6 
Αὐμεῖς. Ἐογ Ώδηδθ, ν. ποὶς ἰο 18]. Μδϑζ. 12. 14. 12. ἐξόν : 

α. 2γ8, 2; Η. γο2. 13. ἐπ᾽ ἀδείας, “ἴῃ 5εουγιγ.᾽ μετά υϑεά ἴπ [ῃς 

5816 ΜΑΥ. ---- τ᾿ ἔρωτι, “16 οὈ]εοὶ ΟΥ {Ππ611 ραββϑίοη." 14. ἀλλὰ ᾧν. 
ἔγρη., “ἴμον βίδν ανγαῖκ πᾶ ννδίοῃ 11. ὙΠ Δη {Π6515 15 [86 οἴδιιβα Ἰηΐγο- 
ἀποεά ὈΥ οὐδέ, 380 φυλάττοντας τηϊσῃξ πᾶνε Ῥεθῃ ἐχρεοϊεά ; Ραΐ ἰηΐ. ἄξρ. 

ἀἰτεοῖν οὐ ἔφασκες ῥτεξειτεα ἰο ργονθηΐ δοουμηαϊδίΐοη. οὗ Ῥδγίιο! 168. 

16. ἱκανήν, κτλ., “τη Κίηρ 1 Βα! ΠΟΙ εης δ] ογτηθηΐ, πού ἐπαΐ 6 Υ πᾶνε τς 

Ῥονετ οὗ βη]ογιηθηΐ, ὑαϊ, εἴς. οὐ ποσαίίναβ τὸ... ἔχειν 5. ἃ ΟΙθ. (Ἱ. 

Χ. Μεῖῃ. 1,1, 3. 18. τ. ἐν τ. φ. κύνα : Δ]1]π5ϊοη ἰοὸ ἃ {4016 οὗ Αδβορ 

πο ἰοῃροῦ οχίαπί. (Οἵ. Ααν. Τπάοοί. 30. 19. κριθῶν: 6. 170, 1; Η. ς74, δ. 

20. καὶ κατεγέλας, κτλ.; “γοὺ υϑ6α ἀν ῃ ἰο τἱαϊοα]ς [ἤδη ἔοσ βανίηρ, εἴς. 

11 
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Ῥγεάϊοαίνε ρατίβ. [Δ ΟΌ]αας οαβ6 τοϊδιίοῃ ; ν. ἰο δύ. 17 (25, 21). 

21, τ. καινότατον: ν, ἴο ΟΠ ΔΓ. 23 (30, 7). 22. ὡς κατάρατος, κτλ. 

“ἢδὶ βοὴβ οὐγϑεα βεγνδηΐ Οὐ ΧΆΒΟΔΙΥ͂ ϑίθνναγα Ψ11 511π|ς 1 βεούξεν δηά 

Ὦανα ἃ ἀτυαηκϑη τονοὶ, Ἰεανίηρ 5. ψγείοῃθα δη ὈΠΔΙΏΪΔ186 Τηδϑίευ ἴὸ 

Ὀτγοοά ονεῖ ἢ15 ᾿πίογαϑὲ ᾿γ ἰῃς Ἰιρΐ οὗ ἃ τιβθσαθ]α πδυσον- ΠΕ οΚα αὶ ἸΔΊρ]εὶ 

ΜΙ ἘΠ ΓΒ τ ρσ ] 1 ει. ἘῸτΤ ᾿αβί ἜἘΧΡυ βΒΊ 0, οἵ. (οΟΚΚ, 29; αἶδο σ΄. ΟἹοπάϑ, 

56--ο. 23, παιδότριψ: πϑ018}}Υ τεραγαξα ἃ5 [4158 βρβ]]ηρ ΟΣ πεδότριψ 

(ἡ ΙΟἢ βοῖὴς σίας ΠΕΥΘ), “6 ΏῸ ΕΔ 5 [είίουβ οαἱ,᾽ -ττῷ σους ἜρΙΠοΐ 

ἴοΟΥ ἃ ΤΆΒΟΔΙΥ δανα. [0 τηδίζοβ ροοα 56ῆη88 845 1ἰ βίαπαβ, ἤονγανεσ. [Τη1. 

“ῬοΥ-ἸΓοῸ] σ᾽ (( Ῥογ᾽ υϑεα ἴῃ ἴῃ6 56η86 οἱ 5β]Ϊανα ὈΥ αὙτξεῖβ, ἃ5 ἴῃ ἴῃς δου 

Ῥεΐογε {ῃ6 ψνα1); 1.6. “ϑανε- ἀσινεσ ἡ οὐ “ Ῥεδίεσ.᾿ Ὁἢῆε δανε ψγῇο ΠεΙ4 {μὲ 

Ροβιτοη οὗ οἰκονόμος οἰΐξῃ εἘχεγοϊβεα βενεύθ ΔΌΠΟΥΠΥ ΟΥΕΙ 18. ΓΕ] ] ον. 

ἘΠῚ οΥ δριμεὲ ρῖνεβ {Π6 ϑἰθνασα ΠῸ δι] Ὁ]86 ομαγδοίου. 28. ἐκεῖνα 

αἰτιᾶσθαι, “το τηΔκεῈ ομαγρεβ οὗ {πὲ ἰη. 566 ἴο ͵εδηι, 14 (7, 17). 

ίμέιμς α565γίς ἐλαΐ 12 ς γίρλέ 17: οί Ζγοίασιεος (τς 7), 1671ας Φεζογιο᾽ ἐο 716117} 67 

δα γ 6726), α7|ω] 2γονές ἀϊς 2οΐγέ ὧγ ἃ οἴγ:βερ' αιαίοργ. 

Ῥ. 40. 1. 1. ὅδύξω : αὶ. αἴζετ ναρστιε σοῃά το, 45 ὈΥΘδηι, ὃ (4, 23). 
2. τ. πάν. τοῦτο ἀν. κ. ἀμ.., “15 ἐχοσββϑῖνβ ρυοα! ρα] Δ ηα] σΥ ]Θβ5η 655. 

ἀνειμένον, Ῥατί. 485 αρβίγαοί ποὰῦῃ. (Οὐ. 276, 2, δῃᾷ 139, 2; Η. γ86, ὁ. 

3. ὡς πρὸς ἐμέ, “αἱ Ἰεαϑβῖ, ἴῃ το]αίϊοη ἴο πι6.᾿ ὡς ΤαΒΊΤΙ ΟΝ 6, 45 ΒΟΙΏΘ 65 

μέ; οἷ. (ἷς. αΐο Μδ]ου, οἰ. 4, πϑᾶῦ εηα. 4, κατάκλειστον ; 5ς. ἐμέ. 

ἘῸτ ϑβεηἰπηθηΐ, οἵ. Ατ. ΡΙαῖαβ, 2237 ἢ. 9. οὐδέν, κτλ., “Θἴποξ ἴοσ το 

ἔδῸ] οὗ τοῖπθ τΠ6Υ Ἰεΐ τὰς οοττοάς, εἴο. 10, ἀπίασιν, “Μ1Π Ρ455 ανναν.ἕἢ 

ἘῸΓ βεηςπηςηΐ, οἵ. ΟΠ ΑΓ. 20. 10. 12. ἐκείνους : [μῃοϑ86 75 τη οπεά; 
τούτους, ἰῇ οἶαβ5 ἰο ψῃϊο ΤΙποη Ὀα]οηρ5, 80 ἐμπουρῃϊ οἵ 85. ΠΘΆΙΓΘΥ. 

13, τούς --- μέτ. ἔπι. τ. πράγ., “ἴἢο886 ψἽ)ὴο 5ίαπα γεδαν ἴο Ἔχεσοῖβα τηοάσθτ- 
δἴϊοη ἴῃ ἰ(ῃ6 οα86. (Οἵ. Ηοσ. (δγΐ. 2, Το, καὶ ἢ. 14. μῆτε: ψΙ ρατί. μή 

ταηάθιβ Ἔχργβϑϑίοῃ Πυροίμειίοαδὶ, “ἴπ86 ομῈ5 ΜΠΟ,᾿ “811 πο,’ ἴῃ ΔΗΥ 580- 

ῬΟΒΔΡΙῈ οαβα. 6. 283, 4; Η. 830; Μ. 207. 16. ὦ Ζεῦ πρὸς τ. Διός: 

4 Ὠπαποτοῦβ τους. (ΟἿ. 2141. Μοτί. 16, 1. 17. ἔπειτα : ΘΠ Ρἢ451ΖΕ5 

ἰειάροῦα] ἔογος οὗ ργεοεάϊηρ ρατί. ΜΊ. τος, ἢ. 1; Η. 795, α. 19. ἔνθα 

ἂν ἐθέλοι : 14. ἀϊ5ς. ἔογ 5810]. ἄν 5.4 }}0Υ οΤ ΙΕ 4 ἴῃ ΘΟ οαβε5. 6. 242, 2; 

Ὀπὲ ν. ΜΊΤ. γ4, 1, π. 2. ῷ4, ἐρασθεὶς πολλάκις : ἃ Κεοῃ [ἢταδὲ αἱ 

Ζειβ; ψΙ π ΊΟΙ οἵ. 141. Τςοῦ. 2. 17. 25. ἐπ᾽ ἀρότρῳ παί. γνη.: 
ΤΕ ΌΪΑΥ ΙΕ σ᾿] ἔογηγα]α ἴῃ Αἰἰΐο τηδυσίαρα σοηίγδοίβ. 27. παρθένου : ΕὩ;- 

Ῥῃδίϊς οὐβϑίοη οὐ {ῃη6 Δ.Γ10]6. 29. δῆλος ὦν: 505. ἐρῶν, “50ονν ἰῃδί ἢξ 

νγαϑ ἴῃ ἰονε ὈΥ 15 ἔδάεα οο]οσ, μ15 ἀν] ]ηρ ἤδθβη, δηα ἢ15. ΠΟΙ]ονν αγαβ.᾽ 

ΕἘῸΓ ἐκτετ. δῃᾷ ὑποδεδυκ., ν. ἴο (ἸαΥ. 17 (25, 21). ΕῸΓ βεηῃϊιηεηῖ, οἕ. 
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“Ἴπο Οδηϊείάθη οὗ Νεγοηδ, 2,1, εσα Θρεεα ρῖνεβ Ν δ]επέηθ πῸ χηδχῖκα 

οὗ ἃ Ἰονευύ. 

Ῥ.4:1. 1. ἔσϑ᾽ ὅπως, 2εγ ῥοίοοέ μέ; Ῥαγτεπί μεῖς. 2. δέον: ν. ΔΡονϑ, 
14, ἴο ἔξον. 3, καταμαραίνων .... βίου, “Ῥεοαῦδε μ6 8] οννεά 50 βεδιπ)- 

ἔα] ἀπα Ἰονεὶν ἃ πιαϊἄθηῃ ἴο ΙΓ ΠΟΥ αὐνᾶν ὈΥ͂ ἰγθδίηρ ΠΟΥ 411] ΠΕΥῚ 118 ΠπΚ6 ἃ 

νεβ5181. δ. Θεσμοφόρῳ, “τὴς Τιανρίνετ᾽; ν1Ζ. Τλβηγείεσ, νμο, ΌΥ [Π6 
Ἰηἰτοάποιίοι οὗ ἀρτιοα!ίατα, ργεραγεα (8 νὰν ἴου ογάευυ, αν -τεϑίσιοίβα 

Βοοϊεῖγν. Α {εϑῆνα] οὗ ἤνε αδν8 --- τὴς Τ ἸΕβι ορ ΠΟΥΪΆ ---- ννὰθ. σε ργαίθά 
γεα νυ ἴῃ Οοἰορει ὈΥ͂ ἰῃς6 πιᾶυτὶεα ννοηεη. [τ ἱέρεια ἤδτα, 45 4150 2 18]. 

Μεγείγ, 7, 4, τϑίθυθῃοα βεεὴβ τὸ "ΡῈ δά ἴο νἹἱγρίη ργιεβδίεββθβ, ἐπουρὴ γγ8 

ἤδδῦ ποιῃίηρ ἀςβηῖϊίε ἀροῦὲ ἐπείη εἰβενεζα. -----. ταῦτα κι αὐ. ἀγ, “1 ἴοο 
ἢανο {π888. οδυβεβ οἵ νεχδίίοῃ.᾿ ΕῸΥΣ ταῦτα, ν. ἃ. 159, Ὡ. 2; Η. 547, ς. 

6. λακτιζόμενος : ρτεαϊσαίϊνε, ΕΧΡΙΔηδίοτυ οὗ ταῦτα. 8. ὥσπερ, κτλ., 

“Ραΐ τὴ ἔδείουβ {Π|κἰὸ ἃ Ὀσαπαᾶβα γυηανναν. πεπεδημ. 5εα ταίμου οἵ γοϑυϊίδηΐ 

ϑίαϊε τῆδη οἵ (η6 δοί. 

Ζες οἰφείαγος ἐλαξ δοίζ ὀχέγεοηεός, Φφεηαϊ γε ἀτιαῖ 72115675, σε {227 γέεσαγώ. 

Βηέ ρὸ ἐο 77φεογ; 27 ἦε ἐἰφο2ηίφγμείζγ ἐγεαΐς γοῖε ἀρΏΖΏ, 12.646 »ραϊίοοῖξ θ7126 

7107 δααζέ δέ ἀξ ογίζογε. 

18, 11. καλὴν τ. δίκ., “4 πΒαῃάβοτηβ ρεῃδὶ νυν. ἘΕῸτγ ῥτεα. δ4]., νι. τὸ 

Ὀτεδηὴ, 2. 12, 'Εάνταλος : ν. ἴο ΟΠαΓ. 15. ἘῸΓ ϑδεηϊμηεηΐ, οἵ. 
οτγδοθ, ϑαί. τ, τ, 6ὃ Ε΄: 

“ΤῬαηία]αβ ἃ 1Δ 0715 51 {165 Γαυρστθηξα οσαρίαξ 

βυαμΐηδ. .. - ΟυἱΠά χιάδ5᾽ τηπίαίο ΠΟΠη6 ἴα ἀ6 

ξαυ]α παγγαίασ  σοηρ  ϑι15 αηάϊαᾳαδβ ϑδοςὶβ 

ἘΔΔΟΥΙΙ15 ἸΠΠ]Δ}5 δὲ ἐγ 810 ΡΆΤΟΘΥΘ 580Γ}5 

σΟσοΥ5 δαΐ ΡΊΟΥΙ5 [Δ] ΠΔ4 1. βαιάσδχα 18106115. 

14. Φινεύς: 5Ξοη οἵὁἩἉ Αρβθηοῦ δῃηά Κίηρ οἱ δαϊηγάθθθαβ. Αἱ {μ6 ἰηϑιϊσδίοη 
ΟΥ {πεῖν ϑιερυηοΐμευ μ6 Ῥαὰΐ Π15 Βοη5 ἴο ἀβαίῃ. ἘῸΓ [815 τὴς ΗΔΥΡΙῈ5 σεῖς 

56 Ώΐ, --- τη ϑίΤΟυ 5. ογεαΐαγαβ, ἐμαῦ ϑνοορεα ἄονῃ ἀμ ἀδνουγοα οὐ ἐου]εά 

5. ἔοοά. (Οἵ. Ψεῖρ. Αβη. 3, 216 ἢ. -----ἕ τροφήν : α. τό4; Η. ξς53, α. 
15, ἀλλ’, “5ο᾽; ν. ἰο Ὄγβδιι, 2. ----- σωφρον. π. πολύ, “Ἰηοτα ΒΘ ηβῖ 016 ΌῪ 

ἴαυ.᾽ 17. ἐκεῖνος, “ ΤΙπιοη.᾿ Α,5. οἴΐεῃ, ἰγαηβίαΐα {15 Ῥσόῃ. ὈΥ πουη. 

--- γάρ ποτε: ἰτοηΐοδ!; 8ῃῃ: ΘἸΠΠΡ586. τὰ Ὑϑδ]ἶν, --- (1 11 ποῖ), ἔοσ ψν1}]} 

Το Ἔνοῖ,᾿ “νπαὶ  ψ11 ΤΠποη ὄνου, εἰς. 18. ἐκ κοφ. . .. ἐξαν- 
τλῶν, “Ῥουτίηρ τὴς οαἱ νυ] 411 15 τηϊσηΐ, 48 ἰπουΡ Ἢ ἔγομι ἃ ἰδαὶςν Ῥαϑκεί, 
Ῥρδέοτβ 1 μανδ ἐδ! τὴ ἴῃ. ΒῸΥΓ εἰσρυῆναι, ν. ἃ. 274; Ἡ. γόρ. ἘῸΓ 

κατὰ σπουδήν, ν. ΑΌονε, ἴο τὸ (37, ὃ). 20. μὴ... αὐτόν, “1651 1 τ5} 

ὌΡοη Ηἰπὶ ἰπ ἃ Ποοα δηᾶ ον μα] μη. ἘῸΓΪ ὑπέραντλος (ρτεάϊοδία), 

ν. Η. 488, ὁ, ει. δ'᾽ῆε ἢανὲ ἃ σοῃζιβίοῃ οὐ ᾿αροβ ἤετα : Με] ἢ 15 
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ΒΡ ΐκθη οὗ 85 ἃ ᾿ἰψαϊά ; ἰο τῃἷβ ποϊίΐοῃ Ῥαϑίκεὶ (κόφινος) ἰ5 δ ουσθηΐ, ἈΠῸ 

ῬΘΥΓΘΟΙΥ ῬΓΟΡΟΥ ΟΥ̓ ΤὩΟΏΘΥ 1561. 21. Δαναΐδων : (ῃ6 δέν ἀδαρηΐετιε 

οἵ Τϑαπδιιθ, ϑᾶνα Ηγυρεχτηηδϑβίγα, 516} {6 1Γ Βυβθαηαβ οἡ 16 ψεάάϊηρ 
ηἰσῃί. ὙΒΕΙΓ ρυμιβῃτηθηΐ ἴῃ Π6 ΠΘΙΠΘΙ νου νὰ ἴο ῬΟΌΣ νναΐθυ Ἰπίο 
ἃ ἸΘΑΚΥ οὐ Ἰνοϊ[οτ 655 οαϑὶς. (Οἵ. Αρο]]οά. 2, 1, 4; ΗἨόοσ. (δύ. 3, 11. 

23. ἀλλά, κτλ., “πὶ Ῥείοτα 1 μα5 σὰῃ ἴῃ δἰπγοβὲ [ῃ6 βίγθαμι Μ1] ἤανα 

βονεά ουΐ, 50 νεῖν νν]6 15 [η6 Τορϑῃϊηρ τη [Π6 οαϑβὶς ἔου [ῃ6 οὐυϊῆονν δηῃά 50 

πησοηϑδίζαϊηεα [ῃς ἰδϑαβ.᾽ 500]. οὗ εἰσρνῆναι Ἰτη0]16 64 τοι τ. ἐπιρρέοντος. 

ΤῸ οοποεῖνε οὗ δηυγίῃίηρ 845 μανίηρ ἤογγεά ουξ)οείογε 1Ἢ δα στὰ ἰὴ 

ΤΕ αΐτε5 [ης τθίοσϊοαὶ ἱπλαριηδίΐοη οἱ δῇ 1τἸΒῃτηδη. ΕῸΥ ἃ 51Π}1847 Ἀ8]], 

οἵ. Αἰ. ΟἸου 5, 631, δῃᾷ (ἱς. δὰ Ἐδιη1]. 4. 5. 19. 27. τ. κεχηνὸς... 
ἀναπεπταμένον, “ἰ15 ραρίηῃρ δηἋ σοῃβίδητν ορθη ἤββυσα. ΤῊΣ τεδάϊηρ 

Βετα 15. ανννασά. Ο(Ο0., ΚΝ. ἵν. 222, ϑαρρεβίβ τὸ εἰσάπαξ ἴοτ [ῃ6 ὉΠΡΔΓΑ]- 

1616 4 ἜἼχργεϑϑίοη ἤθσα Τουσηα. [ἢ εἰ 6Γ οαβα {ῃ6 ραγί. 15 αϑ6α δ5 ἃ που; 
45 ἴἰ βίαπβ ποσς, [86 δυίιο]α Ὀδέοσα κεχηνός Ὀεϊοηρίηρ Θα4ΌΔ}}Υ ἴο ἀναπεπτ. 

Το οοπηροὶ ἐς τὸ ἅπαξ, “Οὔσξε ἔου 81], ἢ ἐμφράξηται, ἃ5. 5οη16 40, 

5. ἃ νἱοϊθηΐ δῃᾷᾶ ὉΠΙΙΚΘΙ͂Υ ΡΟΒΒΙ ΡΠ γ, ἐπουρὴ τ αἤἴογαβ σοοᾶ 856η8586. 

30. τ. τρυγί, “ἰῃς 1668.᾿ 

ῬΡ. 42. 1. μέμνησο : ν. ἰο (ΙΒαῦ. 7 (τό, 8. 2. ἐπανιών, “ΟἿ γὙΟῸΓ 
ΑΥ αοϊ.᾽ ----- Κύκλωπας : αδβιϑίδηϊβ οἵ Ἡδρῃδθβδίαβ. ὙΠΟ ΟΥΚΒΠΟΡ 

τ ᾶ5 ἴΏ Αδίηα. 4. τεθηγμένου : Ρετῇ. οὗ σοπα!οη Ταβα Πρ ἔγοτὴ ργαν] οὰβ 
δοίνιγ. ῬΡτεαϊοδίθ, “γα 5841] τυδῃΐ 1 5ῃδυρ. 

7 6γ7165 αγιεἶ ίμεζες δε οί, ἰδ φα ία,715 “λα ἦε ἐξ ζαγῃξ αγιε ὀ[έριαϊ τυἤεϑι 

ἀε ἐς ϑόριέ 9 1671; στ 7 7, ἐδαρ ἀγέαηης τοὐδη: ἦἀδφ ἰσανές ἐΐεηε. «δα (621 

τυεαζέζ εορος ον ἐμέο, τυ: τυζαΐ γοοῖς 2122: ω76 } 

9ῶ90. 7. ἐλελήθεις. .. ὦν, “1 νγᾶβ ἀμαᾶνγαῦα ἰ(ῃδὶ γοὰ μετα, εἰς. ὧν 

Ρτγεαϊοδίῖνε ἴῃ 51]. τοϊδίοη. (Ὁ. 279, 4; Η. ὅ8οι. 9, οὐκ ἀεὶ τοῦτο, 

“5 ἠοΐ 50 ἢ ΘΥΕΙῪ ο456.᾽ 12. τελεῖν ἐπὶ τ. τέρμα, “ ΤΕΔΟῊ ΓᾺΥ 08]. 

τελεῖν οἴζδη 50 864 νιπουΐ ὅδόν. 14, ἅμα... κἀγώ, “τῃε ῬαΙΤΙοΓ, 

αἱ ΔΌΥ Ταῖθ, 0 ΒΟΟΠΘΙ [4115 ἐβαῃ 1, εἴο. ( ο-ογάϊηδίίοη ΘῈ γα βαὉ- 
ογάϊηδίε : ν. ἰο τθαῃ, 2. ὕσπληγξ 5.11 ΟΥΥ {Ππ6 Τορα βίγείοῃμθα δούοβϑ {86 

Ταςσε- ΟἸ 786. 21. λευκοῦ ζεύγους : Τιποΐαη οὔζεπ ΒρΘα 5 οὗ ἡνμ1Ὲ ΠΟΙΘ65 

8ἃ5 8ῃ ἰησ᾽!οαίίοη οὗ ννεδ] ἢ δηα τηαρηϊῆοθησθ. ΟἿ. (ἢ ατ. 13; (ΟΟΚ, 12. 

23. ὥὦμους πορφυροῖ, “1ῃ ρυΓΡΙ6 ταιβηῖ.᾽ ΤῊΘ 5Που] 6Υ5 ἃ5 ρατσί ἴου [6 
γγΠ0]6, δίπος ἰῃεὺ ϑυβίαϊη τὰς ἄτοβ8. ΟΥἨὨ, 1]. 3, 328. --- χρυσόχειρες, 

ΤΏ σοϊᾶ τίηρβ ἀροὴ {πεῖν ἤπροτβ." ΟἿ, Τοῖς, 12; Ισάτοπι. τὸ; ΝΙρ. 21. 

ΕΙΠΡΒ ΕΙΘ ΨΟΥΏ ΤΟΥ Δη4 ΤΊΟΓΘ ΤΟΥ ΟΥ̓ΠΔΠΘηΐ Τη [6 ᾿αίευ {ΠΠπ|65, οὔθ η 

ΤΩΔΗΥ͂ αἱ [ῃς βαὴς ἰπ|6. (ΕΓ. Βεοϊ. Ομαγ. ἢ. 6, 55. χὶ. ΟἿ {με βδδυύ]οῦ 
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τὴῆ65 Μδοσορ., ϑαΐυσγῃ. 7, 13, 5Άγ5: φιϑίθ7γ65 2207 ΟΥ̓ΙΩΖ45 δϑαῖ ΦΣΟΊΤαγ 611 κατέδα 

Ωρ ερηεζε7ι. φθοιεῦὲε ε1761247}277 ἐδα71έ. ΦΊ, 2427. τότε, “ἴῃ ἰῆοβε οδβεβ. 

28. Πλούτων: ροά οὗ [ῃε πείμει νου]. Ταιοῖδῃ ρὰπ5 ὌΡΟῚ {π 6 ὨΔΠΊ6 
ὮδΥΘ, δηᾶ ταδῖκο5 εἴτ (86 δαΐμου οἵ ϑυάάξῃ τἱσῆαβ, ΒΌΟἢ ἃ5 σοσλαβ5. ὈΥ Ψ1]], 

εἰς. -.--- ἅτε... ὦν, “ΤοΥ Βα ἴοο 5 ἃ βρίνευ οἵ θα, εἴο. ἅτε δ ΡΠ851Ζ65 

οδιι58] ἔοτοβ οὗ ραγί. 6. 277, ἢ. 2; ΗἩ. 795, Ζ. 

Ῥ. 43. 1. δέλτον, “ ἰοϑίατηεηι᾽; 11Πἰ.- “τα ἱεί,᾽ οἡ ΜΜ Ιοἢ {π6 ἰεϑίατηθηΐ 

νγὰβ πυϊτῖοη. ΤΑΡΙοῖβ οῦα ἀβδ!ν οὈ͵]οηρ 5105 οἵ ψοοά, ψ1ΓΠ Ταϊβϑά 

τηδγρίῃβ, ἸΠΙΏΪΥ σονεγαά Μ] ᾿ναχ, Γαβίθηβα ἰοροῖμϑυ ψ]τῇ ὈΠῸΒ οὗ σῖγα πΚῸ 
Ηϊηροδβ, δῃᾶ 80 ορεηΐηρ 1 οὐὐῦ θΟΟΚΒ. ΤῺ ΜΠ μανίηρ Ῥθβη τέξῃ, 

τῆς τ ]εῖβ τεῦς οἱοβεά, δῃά Ῥουμά ΜΠ ἃ {1 0|6 οοτά δῃά βεαϊθά, 1 {ῃ8 

ΡῬΥΘβθηςα οὗ ψιΐποϑϑεβ. ὙΠῸ οραπίηρ οὗ ἐῆ8 ΜΠ] ἰοοῖϊκ ρίαοα βοοῦ δε (Π6 

ἄξατῃ οὗ τὰς ἰοϑίδίου, ΠΠ|τονϑῖδε ἴῃ 186 ρύθϑεηοβ οὗ ]ηΈ5565 (Πεσα, ἴῃ ῬΌΌ]1Ο, 

ἐν τῇ ἀγορᾷ). (Οἱ. ΒΕΟΚ. Οαγῦ. πη. 17 Ἐξ,, 56. 1Χ. 2. φορηδόν : ἔουπα 
ΟὨΪΥ ετο. Ο(ορ. Ν. 1,. 222, ψουα οἤδησα 1 ἰο φοράδην. ἴὐϑια!ν τηΐετ- 

Ῥτείεα “11κε ἃ θαμαϊε᾽; Ῥαΐ ϑοπιθαΐ. ΤΡ ΕΥ 5665 ἐπα [Ὁ 15 γαΐμεσ ἀσγῖνεά 
ἔγοιη φορά, ἴῃ 1ῃ6 56 η88 οἵ “τρία τηοίϊοη,᾽ “Τα5} ̓  (φέρεσθαι δῃηά 727721 

ἢδτε ἀρτθ6): ἢδποα ἰγδη8., ΙΓ ἃ τυ5}.᾽ 3. ὁμὲν.... πρόκειται, “(ῃ6 

ΠΟΥΡΒΘ6 1165 ἴῃ δίαίε ἴῃ Βοὴβ αἀἰδυὶς ΟΟΥΠΘΥ οὗ 1Π6 Βοιι56.᾽ πρόκειται 1ῃ8 

ΤαρΌΪαΥ ψοσγά ἔοσγ [86 Ἰγίηρ ἴῃ δίαίε 'ἱπ βδοῖα ἤπθ τοοῖῃ; πεύβ ὈΙοσ]ν 

ΘΑΤΙΟΔΒΈΕΙΟ. 6. ἐμὲ δὲ οἱ, κτλ., “Ὀαΐ {πῃ6 εἐχρβοΐδηϊς 6115 νγαῖῖ ἴῃ [Π6 

ἈΡΌΓΑ ἈΡΆΡΘ οΥΓ ΠῚ6 45 ὑνι{ογῖηρ Πδβί!ηρβ (ἢ6 Δρρτγοδομίπρ 5 4]1ονν.; 

99, 9. τ. λίνον : [Π6 οογά Δοὺξ [ῃ6 {4 0]6εἰ5. ἰο ψΒΙΟΩ ἰῃ6 564] νγὰ8 
αἰίδοῇθά. 12. ἐκ παι. τίμιος, “ ἐβδἰεειηξα ἔογ 815 5εῆβαδὶ σοτῃρ] Δ ηςσε65.᾽ 

---- ὑπεξυρ. τ. γνά. : ἔΟΥ [15 ΕΧΡΙΘΒΒΙΟῚ 8Π6 1[Π6 δα ηςτηθηΐ οὗ [Ώ8 Ρᾶ554ΡῈ6, 
οἵ. 14]. Μοτί. 9, 4. 13. ἀντί, “1ἴ΄΄ τεαίαγηῃ τοτ. 14. ἔξωρος ὦν, 

“ἸΒοΟΡῊ ραϑὲ 815 Ὀ]οομ ----- μίσθωμα : ἃ θ456 ψοτά. ἘῸΥ μέγα, Ργεά., 
ν. ἰο Ὀγαδϑηη, Ζ. ---ττ- ὃ γενναῖος, “{Πς ἤπε [6]]1ονν. Αρροβιῖίνε οὗ οἰκέτης ;᾿ 

ΒΙΓΟΏΡΊΤΥ ᾿ΤΟΏΪ]ΟΔ]. 15. ἐκεῖνος μέν : [ῃ6 δροάοβὶ5 Ῥερὶηβ νὴ ἢ Π658 
σνογάϑβ, (6 ρῥτοί. Ὀεξίηρ ἐπειδὰν . . . ἀπολαβών. μέν ἴνιὰ5 ὯῸ Δηδϑυγεσίηρ δέ; 
1ὲ ΘΙ Ρ ἢ Δ51Ζα5 ἰῃ6 ργοποῦῃ. Καὶ. 531,2. ΤΠ νἱγίθμα] ΔηΈ[Π 6515. 15 Τουπά 

ἴῃ τ. κεχηνότας. 16. ἁρπασάμενός με, κτλ., “ 5Βηαίοῃ5 π16 ὍὉΡ, Μ1Π δά 
411, δῃ ἃ τὰη5. 4 ΟΚΙν ΟΣ, δηᾷ βίγαιρηξναυ ροίβ Π15 ΠδΙὴ6 σῃδηρεα ἴο 

Μέερδοῖοβ, εἴς., ἰηϑίεδα οἵ Ῥηνυσίαβ, εἴς., 45 1ὰ νγὰβ θείοσθ ᾿ (τέως). ΝΠ 

αὐτῇ δέλτῳ, οἴ. Οαγ. 6, αὐτῇ Κασταλίᾳ. ----- φέρων : ἐχρτεδδῖνα ΟὗἩ ΤΠΔΠΏΘΓ. 

(Οἵ. Ῥεῖον, 26; Ιοαζοιμ. το (τοῦ, 1); ΜΎ. τοῦ, π. ὃ; Ἡ. γδδ, α, ἰα5ὶ ρΡατί ; 

Κ, 486,6. 17. ἸΤΠυρρίον, κτλ. : ΘΟΥΙΉΤΛΟΙ 514 06 ΠΔΙΏ6Β; Ὑ} 8116 ΜΈρδ01685 

εἰ ἃ]. ΔῈ Πδπ165 οἱ Ὠἰρεβι ἔα }]165. (ΟΕ, ΟοοΪκ, 14, ΜΏΘΤΘ ἀποίμπευ τηείμοά 

οἵ ομδηρίπρ ΠᾶπΊ65 15 πηθημ!οηθά. σασῇ ἰίησβ ἀγα ποῖ ἈΠΏΘΑΓΙα-Οὗ ἐνεῃ 
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ἴῃ {πεϑς8 ἄδγϑ ἴῃ ἰῃς οα86 οὗ {πὸ 7:οφζέψδαιεχ-γεέ5. 4Ζ20.. οἷος -εΞ ὅτι τοιοῦτος 
(α. 228; ΠΗ. 822), “τῆαϊ 50 ἢ ἃ ἐπα ηην ἤ8ῃ ἢδα δβοβρεα ἔγοτῃ {Π6 Ἰημηοβὲ 
Ρατί οὗ ἰῆς πεὶ αἴζευ μανὶηρ ἀενουταα 0 11{{|6 Ἀαϊτ. ΑἩ Δ᾽] ϑίοῃ ἰοὸ {ῃ6 

ῬΙαβεηΐβ ἰθὺ μδά ρίνεῃ. ΟἹ. 14]. Μοτγί. 9. ΟἿ. αἰθο ἤοζδοςβ, 58ῖ. 2, 5; 

αἱ Ἰης 25 Ηούΐδος βρεᾶκβ οὗ {ῃ8 Τ]Οἢ πλδῃ, 1ἢ ὑναῖξ Τοῦ Ποτὴ (ῃ6 Γοτίαπηε- 

᾿αηΐετβ 116, Ὁ. ἢ βδαῖης ἤσαγε ἰῃαῦ 1,. 8685 Βεσθ. 28, 22. ὁ δὲ ἐμ. 
ἀθ. εἰς ἐμέ, “ΡΙυπρίηρ ἀροη πλα ΜΙ 411 815 τσ. ΤΉδθα ψψοσαβ τηδτῖς 
ΟἸΕΑΥν ταᾶς δηα αὐνκυναῦα ΕΑΡΈΥΉ658. 23. παχύδερμος: [ἢ ἃ ἤρ. 56η56 ; 

“ροδῖδ6. 24, εἰ παριὼν ἄλλως μασ΄., “11 ἃ ῬΑΒ5ε -ὈΥ Οὐδ Κ5 15 ψΕ]Ρ 
Ἰποϊἀδηΐα}]ν. ΤῸΣ 5 τηθδηϊηρ οἱ ἄλλως, ἐδη267γ4, οἱ. Οὐ. 14, 124. ------ 

εἰ --- μαστίξειε. .. ἐφιστάς : ν. ἴο (ΠΥ. 1 (11, 9). ----- τ μυλῶνα͵.. 

προσκυνῶν, “ἀη4 ραγίηρ ΠΙ5 ταβρεοΐ ἴο 1ῃ6 111} δ ἐπουρῃ 1 σγεῖα ἃ 

ἰθιλρ 16. ΤΕ πιδδηΐϊηρ Οὗ [Π15 15 ΟΌβοστα, ΜΜΏ1]|6 της ρσεηθγαὶ 56 η858 οἱ {8 

Ραββαρβα ἰ56. ρευέβοιγ ρὶαίϊη. Τῇ σοδῖβα δηα σνυρατ [6]]ον ϑυάάθη!]ν 

Ῥεςομης τἱοἢ 511} τείαϊηβ ἐἢ6 Ἰηϑε ποθ οἱ ἰῃ6 βἷανθ. Ηδ ϑιῃυάάειβ ἤθη 
ἢ ἤξαῖβ [Π6 οἰδηκίηρ οὐ ξείζεῦβ, ὈΥΊΟΚΒ. ΠΡ 815 δὰ (1. 6. 15. δίδυ θα) δἱ 

1τῆ8. βυάδάξδῃ βῃδρρίηρ οὗ ἃ ψῃϊρ, δμα σαπμοί 566 τὰ τᾺΠΠ], ἴο (ἢ 6. βϑενοῦβ 

ἸΔΡοΥ οὗ νν]οἢ 51ανεβθ ὑεῖς ϑεηΐ δ5 ἃ ρυπιϑῃμηδηῖ, ΜΠ Πουΐ Γεο]ηρ5. οὗ 

ἀγεδά ακίη ἰο το] ρίουβ αὐ. πεφρικώς, κτλ., σΟΏΟΘΒΒΙνΘ, ---- “ΤΠουρΡ ἢ ἢς 

Ὧ85 {πεϑ86 ἰηϑεϊηοινα Γεο]ηρ5, γεῖ Ὡς 15 πὸ Ἰοηρσοτ, εἰσ. 26. ἀνάκτορον, 

“ΒΟΙΪΥ οὗ Βο]65,᾿ αεγέκηε. Θοτηθαξ. ἰα]ς65 10 ἴο τηδδῃ “τηδβίθτ᾽β πουβα,᾿ αΐ 

οἶϊεβ. ὸ διυϊπουῖν ; δηᾶ [ἤθη ἔου προσκυνῶν ΝΕΥΥ͂ ἸΠΑΡΓΥ τῖῖς5 προσπτύων, 

Ὑ ΔΙΟΒ 15 σου βίην αὐ Ποσσεηΐ ἴο {Π6 56Π86. ---- φορητός, “ ὈΘΑΓΔΌ]ς6,᾽ “ ο1ν1].᾿ 

28. τ. ὁμοδούλους, “το886 ΠΟ ὑγετα Ὠ15 [6] ον -ϑαναβ. 29. ἄχρι ἂν 
. ἐκχέῃ : . 239, 2; Η. γ5ὃ. 30. ἐς πορνίδιον, κτλ., “{4]Π|Πὴρ Ἰηΐο 

ῃς πεὶ οὗ ϑοιὴβ {{||6Ὲ ΒΥ οὐ ρει ηρ ἃ ΠΟΥ ἴοΥ Κεαρίηρ ΠοΥβ65,, εἴς, 

Ἡοτῖβε-[Δπουίηρ 15 οἰΐεῃ τπθη ]οπεά δ5 δῇ Ἔχρθηβῖνα ἸΌΧατΥ ; οἵ. Ατ. ΟἹοσάδ, 

οΡβηΐηρ᾽ βοδῆθ. ΕῸΓ (ῃδ 88 οὗ {Π6 ρατίβ., ν. (. 277, 2; Ἡ. γὃο, ὁ. 

Ῥ. 44. 2. Νιρέως : οἴ. 1]. 2, ὅγι ΗΕ. Τῆς μαμαάβοιηθϑδε πιδὴ ἴῃ [ῃ6 

ατεοίαδη μοϑὲ. Οἵ 14]. Μοτί. 25. 3. ΚΚέκ. ἢ Κό6δ. : νεῖ! -Κηοννῃ Κιηρβ 

οὗ δῃοϊθηξ ΑἸΠΘΏ5. ----- συνετώτερον, ΄ΟἸΘνΘΓΘΤ. 4. συνάμα, “ραΐ ἴο- 

σείμετ.ἢ ----. ἑκκαίδεκα : σομλΐς ΠγΡεγθο]6. Τ,. 15 ἔοπμα οὗ {Π18 πυτῈΥ ΤΟΥ 

{πᾶ ρᾷγροβε ; οἵ. (οοῖκ, 12 (72, 12); 1914]. Ώξου. 1. .----- ἐν ἀκ, τ. χρόν.: 

ν. ἰο (αζ. 14 (22, 29). 5. ἄϑλιος : οἵ. ΟΒαγ. 14 (22, 268), --- 111] ΠΕ, 

ΡοοΥ ἄδν!], Βαπδηάεγθ ἴῃ πὸ {1η16 δ 811] 1π6 στἹ]σῆ65. ἰπδὲ μδα Ὀθθῃ 5]ΟΨΥ 

(κατ᾽ ὀλίγον) αοουχηυϊαίς ἃ ΟΥ̓ ΤΩΔΩΥ͂ ΡΕΥ]ΤΙ6Ὲ5. δηα εχιοσχίοηβ ἀπ γ88- 

οΔ11{165." 
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δ 2,26 Ῥίμέμς ἐς ὀζίγμα,, ἦ εαηροΐ ἥγιαῖ ἀϊδ τὐαᾶγν ἰο ἐδε τυογίάν; αηπα ἂς ὀαα 

7267: 76 Ῥ1076 71124722127045, 4 ο72672167 γαζίς ἡγιο ἐ}427 ζΖαγιαάς. 

94, 8. αὐτά, κτλ., “με τεαϊγ, 1 ϑαρροβθε (που), 15 δρουΐξ δ58 γοτι 

58 γ.᾽ 9. αὐτόπους : ἴῃ οοηίταδέ ΜΓ οὐχὲ τ. ἐμαυτοῦ ποσὶ βαδίζω, 

ΔΌΟΥΕ, 21. 11. ἀποστείλῃ : α. 233; Η. 757. 13. γάρ: ν. αἴονε 

ἴο τὸ (41, 17). 14. οὐ γὰρ ἂν... προσήειν : ν. αἴγονε ἰο 7 (35, 17). 

Ατἰβίιᾶθβ, ἕαιηοιιβ || ΓΟΥ 15 ονα οἵ 7ᾳ51106 ἀπ 15 ρονεσίγ. 15. “π- 

πονίκῳ κ. Καλλίᾳ : ξαίπεν δηα δοθῆ, Ῥγόνθυθϊαὶ ἔοσ {ΠΕ ]Γ νγβδ]τ, 1Π|κ8 
ἘΙΠ ΘΟ]. οὗ [ῃ6 ργεβεηΐ ἄδὺ; ποῖ ἴῇ ψΈΥῪ ροοα ταραΐα οἰμουνν]86. 

ΟΔ11145 ψὰ5 {(π6.ϑίερβοι οὐ Ῥϑσῖς 65, δηὰ 15 5 {1Ὑ1ΖΘ αὶ ὈΚγ ΑτἸβίορἤδη68 ΤΟΥ 

ἢϊ5. ργοῆιραίς |6. (Οἱ. Εσορβ, 428 Π΄.; ιτάβ, 284. ἘῸΥ βεηϊπηθηΐ, οἵ. 

ΡΙαΐα5, ὃ6 Π. 19. ἄχρι. .. ἐμπεσών, {11 ἀηανγαγεβ 1 [411 ἴῃ ΜΙ] 
Βοιηθθοάγ.᾽ 6. 279, 4; Η. ὅοΙ. ἘῸΓ 50}]., ν. αἴονε ἴο 23 (43, 20). 

20. σὲ τ. “Ἑἱρμῆν : ἩεΥ 65 νγὰ5 δοοουηΐεα τῆς σοῦ οὗἉ ἰγβαβυτζε σον δηά 

οὗ 811] βαάδάδηῃ δηά υὑπηεχρεοίςξα σαῖηβΒ. Ἡθηςσβ οδ] θα Κερδῷος, Ὀεϊονν, 41. 

9ῦ, 26, καὶ μάλα δικαίως, “γεϑ, Δη4 ΜΙ ρετῖεςς Ππϑιϊος." -- ὅς γε εξ 
γι φοίαφηῦ. Ε. 238; Η.822. 47. ἀναζητήσοντα : (. 277, 3; Η. 789, ὦ. 

28. πρὸ πολ. ἐκ. τ. βίου, “(115 ἰΙοῃρ {{π|8 νδηϊϑηθα ἔτοτα (6 ψου]α. 

29. Λυγκεύς : οης οὗ ἰῃῆς Ατροῃδαῖΐβ, ἔα πηοιιβ ἴΟΥ Πϊ5 τπαύν θ]]οι5 ΚΘΘΏΠ 655 
οὗ ν᾽ϑίΊοη. Τὸ [15 εγοὸβ “{μεῈ ηἰρῃΐϊ ν)ὰβ 45 ἴῃς ἄν, αηα ἤγα 85 αἰτσ.᾽ (Ἱ. 

Μοττὶϑ᾽ 5 ροεῖη, “116 δηᾶ Τεδίῃ οὗ ]δϑοη. Τὴ Ὡδηη6 νγα5. ὑσόνεγθῖαὶ 

ἔοΥ Οἷεαν βἰσῃί. Οἵ. Οβαγῦ. 7; Ιοδύοτῃ. 12; Ασὐ. ΡΙαΐ. 210. 90. ἅτε: 
α. 277, ἢ. 2, ὁ; Ἡ. 795, “. | 

Ῥ, 453. 1. πονηρῶν... ἐπεχόν., “Δη4 ϑοουπατγο]β ἴῃ ναϑὲ ὨΌΙΏΡΘΥ 5 

ΠΟΙ͂ΓΟΙ] δνεγυίηρ ἴῃ 1[η6 οἸ{165.᾽ 7. πως, “5οπηδῃον. 

ΜἾ}ὲ ἄρες μιοΐ αὐέαῦ ὀεζογε γιδ7ι ας ἦξ αείμαζζν 5, ποῦν αρα ἐἰδγογηχεαῖ, ὀμέ 

7)εγηελεα τοϊέδ α τυογαδγ γε γεασᾷ. 

230. 10. εἰρήσεται γάρ, “ ἔοτ 1 ταδὶ Ὀ6 5αϊά.᾽ Α Ῥαγεηςπείς ἔογτηο]α 

οἴξεῃ υϑεα ὈΥ 1, ΏΘΩ ϑοιηθίῃιηρ ἀἸβαρυθθ 80 16 ἴο [Π6 ΒΡΘΆΚΕΤΥ οὐ {Π6 Ῥϑύβοῃ 

Δἀὐάτεββεα 15 ἴοὸ ΡῈ δαϊά. (ΟἹ. Τοδζοχη. 13 (101, 3); ΖΕΌΧΙ5, 2. 11. ἐκ τ. 

σκελοῖν : ἰαΐε Δη4 Ὁπσοτηπηοη Ἰά]ΟΠ ἔου Δοο. Οὗ 5ΡΕΟΙΓ. 12. τύχονταξ: 

50. σοῦ. 414, ζῶντας : ρῥγεαϊοαίῖϊνα. (. 270,1; Η. δοο. δε αϑε [ἢΠε ἰηξ., 

ἐδηάστε ἴοὸ ᾿νε. 15. ὄντας : ἰηά. ἀἰδο. Ὁ. 28ο. ----- ἐξ βαθυκήτεα, κτλ. : 

Δ} 8]15ϊοη ἐοὸ ἐῃε ροεη οὐ ρονεσί ὈΥ ΤΠΕΟρΡΊΙ5, ἴῃ ΨΏΙΟἢ 1ἰ 15 5416: 

ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν πενίη πάντων δάμνησι μάλιστα 

καὶ γήρως πολιοῦ, Κύρνε, καὶ ἠπιάλον. 
ἣν δὲ χρὴ φεύγοντα καὶ ἐς μεγακήτεα πόντον 

ῥίπτειν, καὶ πετρῶν, Ἰζύρνε, κατ᾽ ἠλιβάτων, 
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16. φέροντες : Κ. Δθογε ἴο 22 (43,16. 17. ὑπερορᾶσθαι, κτλ,, “Β1η1- 

ἴῃ {86} δὲ Ἴνεύ] οο κα ἃ (1. 6. ἀββρ564) ὈῪ γοῦ, ᾿υδὲ θεσοδιβα γοὺ α1α 

ποὶ Ιοοῖκ αἱ με αἱ 11. Νοῦς τῃ6 Ῥαγδῃομ,δβίδ. --ττ-- ὅτιπερ : ΠΕΓΙΕ, 

ἂ5 ΔΓΟΥ 411 τεϊδίίνε νογάβ, περ ἴ5 εηρῃδίϊο; "αὲ (815 σοι] μαίίοῃ 15 ΨΟΓΥ 

ταῦθ. Ἐτγϊίζϑομθ, τ ϑο]δηιϊβ, τεαβ ὅτεπερ. ΤῊΘ ταιηδυῖς ΠΟ. 1Π15 

Ἰηἰγοάμπςοος 15 4 τεῆβεβοίίζοη οὐ Ηδίηδβ, δηα ἠοΐ ἃ ραῖί οἵ τῆς ρτεοξαϊηρ 

οἰδίεηθπί. 4198. τ. ἀρχήν : 6. τόο, 2, [ῃἰτά εχ.; Η. 552. 19, ἂν.--- 
ὁμολογήσειας, εἴ τι ξυνίης : (. 227,1; Η.750θ. 420. σαυτοῦ: (Ὁ. 171,2; 
Ἐ]. ς76. ----- κορυβαντιᾶν, κτλ., “ΤΠ6Υ δοΐ Πκ6 ἐπ (οτυ)δηΐεβ, ἰπ θείηρ 

ταδ αν ἴῃ ἰονα ΜΠ Βα ἢ δὴ ΟἸ]εοΐ οἵ Ραββίοῃ.᾽ ἘῸΣ (ὐουυ)δηΐεβ, ν. θε]ονν, 
4. 97. 22. οἴει γάρ : 85 ι8[ Ρονο, 24. ---- ὁρᾶσθαι, “5εειη.᾽ Ηδησθ 

ξο!]Πονεά ὃν τὰς ἀαί. 27. ἡ ἄγνοια͵ κτλ.: [οΥ 5Βεῃςπηξηΐ, οἵ. ΟὮΔΓ. 21. 

380. προσωπεῖόν τι, “Δ 5011 ΟἵἉ τη851ς.᾿ 
Ῥ. 468. 3. αὐτοπρόσωπον, “ἴῃ ΤΥ οὐ ῬεΊβοη. 5. ὡς, “{οτ.᾽ 

6. αὑτῶν: 6. 173, 2, ἢ.; Η. 577, ὁ, Ἰαδί εχ. ---- ἀμβλυώττοντες : φτεάϊοα- 

εἶνε Ρατί. ἴῃ 58]. τοϊδοῃ, ἰακίηρ [88 ρίασβ δῖα οἵ δὴ δοο. δέίζετ κατε- 

γίνωσκον, --- “μον ου]α ἀσοαθα {ποτηβαῖνεθ οἵ ᾿εηρ 5πογϑιρίεά,᾽ εἰς, 

6. 279, 1; Η. γοϑ; Ὁ. 591, ὦ. ----- τ᾿ τηλικαῦτα : Ο. τόο, 2; Η. 552. 

οι εξ ογε ἐλ ἡβαφάξ ο71 ὄφοοηεί γε, απα αγ6 σΥ{ ἀἰδοοήψεα ας ἕο ἀξ ἐγ 
παΐίμγε ὧγ λέ γεἤγε6 ο7 φυϊέ γμαίξϊζ6ς ἐδαΐξ 62:67 αἰογερ' τοΐέζ ἀγε. “οτν 
τυῖδν ἐζοιε αγέ 1᾿ εγ7ες  ]6 7265. 

Θῷ, 8. τί οὖν, κτλ, “ΨἘῈΥ 5 1ἴ, [Πδῃ, ἐπαΐ Ἔνθ δἴεσ {πεν ανα σοπλθ 

ἴηΐο {πε ροββϑϑϑίοῃ οἵ ψνεδ]τῃ, εἰς. 10. ἤν τις ἀφαιρῆται... ἂν --- 
πρόοιντο : Υ. ἴο (ΒΓ, 12 (20, 20). ----- αὐτούς : α. τό4; Η. 552. 16, τὰ 

ποῖα: (μ6 4110] 6 8580 υϑ84 ἤθη [6 404} οὗ βοιῃθίῃϊηρ Δἰγοδαν τηξη- 

τἰοποά 15 ἰπφυϊτοα ἀροῦῖ. ΟἿ. 1υ5ὲ θεΙονν, ἀηὰ Αὐτ. ΟἹου 5, 1270. Ἡ. 538, ἀ᾽; 

Κ. 46ς, 2; Μ. 1, ΕΒ. 5. 18. συμπαρεισέρχεται λαθῶν : ἃ ταῖξε σοη- 

οἰγαςεοι; [μ6 σομησλοῃ οπς ((. 270, 4; Η. ὅδο1) ψου]ά τὰκ λαθών (ῃ8 

Βηϊίο νου απὰ συμπαρ. ἴδε Ῥαγίοῖρῖο, (ΟΕ. ΤΒαογά. 1, ὅς; δηᾶ ν. Κ. 482, 

Α. 14. 19. τῦφος, “᾿οσοηοειϊί᾽: [11{. ὁ ϑιῆοκε,᾽ “νδροῦ᾽; οἵ. “ διγ] 655. 

23. κἀμὲ... ὑπ αὐτῶν, “4η4 ὁ της, [ἢ ἔλίπετ, οἷο. γβο ἃτὰ δοσοτηρδηϊεά 

ΌΥ {π6πὶ 85 ὉΥ ἃ Ροάγρυδγά, ἢς ἀοξε8 ΜΙ διηαζοιηθηῖ. 239, 28. δυσκά- 
τοχος, " ματά ἰο Κεερ Βο]α οἵ. Ἐὐππηα ΟὨΪΥ Π6Γα. 

ς διιξ 7; γοαρῃ7ὲ ας δε71: 7ογροΐζοῃ.᾽ “ Λῦο,᾿ δ μέμς γεοῤίζες, “ 16 αἰασαγε γέγεαΖ7ι5 ὁ ᾽ ἢ Σγ 

ὁλι εαγέλ." --ο Αἀἐΐζεα ἐς γεαελεώ, Ζ71εν αδῥγοαεῦᾷ Ζζηεογ, Ζἤεγηεές Ζεααφερ' 

“Ομ, ᾿ 

Ῥ. 47. 3. ὡς -- ὥστε. -.---- πλησιάσαντας ; αυ6 σΘΏΘΓΑΙ ; ΠΕΏΘ6 ΠῸ 

ατίϊοϊθ. 4. μεταξύ: ν. ἰο Ὄτεδιη, 17. 80. 9. θάρρει τ. γ. ἕνεκα, 
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“ΒΡῈ αυϊίβ αἱ γοιγ 6456 οἡ ἰπαΐ ϑοογε.᾽ ---- ἐν τ. γῇ, κτλ., “ΤΟΥ ἜΥΘΥΥ͂ {ΠΠὴ6 

ΠΕ 1 ἀϑοεῃά ίο γοῦ 1 Ιβᾶανε ἈΠ Ρεμιπα,᾽ εἰς. Α5 {πὸ δοΐ 15. οἴδῃ 

τερβαϊεά, ρτββ. ρασί. δπᾶ ποῖ δου., Μῃ]σῃ, μουγενοσ, (ο}0., Κ΄. Γ,. 223, 5ὰρ- 

σεβίβι. 15, χλαμύδος: Ο.171,1; Η. 5γ4,ῦ0.,., 17. εὖ ποι. χειρ., “1ἰ 15 

ἃ δοοά {πίηρ γοῦ Ικεβρ μο]ά οἵ τη8.᾿ 18, Ὑπερβόλῳ ἢ Κλέωνι : ἴαπιοιβ 
ἀδιηαρορτιε5. ἀυτίηρ Πγδὲ ἴδῃ γεαῖβ Οὐ ἐῃ6 Ῥεϊοροπηθβϑίδβ Μαγ; [ῃς Πτβθί ἃ 

ΙΔ ρ-ἄθδ]θσ, ἐπ 6 βεοοπά ἃ ἰδῆηεῖ. ΕῸΓΪ [6 αἰίου, ν. ατοίς, οἰ. 11ν.; ἴοῦ [Π68 

ἔουτηθσ, οἢ. ἵν]. ὙΠῈΥ γε {ΓΕ ΌΘΠΓΥ [16 Ὀυτέ ἔοτ {πΠ6 οἹά οοτηεαάν. (ΟἹ. 

ΘΘΡΘΟΙΑΠν Ατ. ἹΚαΙρηῖβ, ετε ΟἹθοὴ 15. ὈΠΗΊΘΤΟΙΓΟΠΥ Ια ῃ6α {πγούρῃουί. 

81. 21. ὁ Τίμων οὑτοσί, “ἰἰ 15 ΤΊγηοη 7ι5ὲ ΠΕΥΘ, ΠΘΑΥ Ὀγ, αἱρρίηρ, εἴο. 

Δρυεγέν, Ζαὄον, αγιαἴ {26 ἤξξε αγέ τυ ἀϊγε. μές το ἥεε. 7,εγ ὄγΖεῦ 

ἦς φυογάς τὐἱέλ ουσγέν, 5.6 ἀγα ἦέ7, εογεραγιογς γ6 1276; ἀραὶ ἔδεν δίϑ τε ἐο 

Ζ7ΡΏΟ7:. 

24, καὶ ὁ τοι... .. ἁπάντων, ᾿Δηᾶ 411] ἴ[ῃῆ6 μοβύ ἰῃαΐ βεῦνα ἀπᾶσφυ [86 

Ῥδῃηεῦ οὗ Ηπηροι. ἘῸΓΙ 5 Π11147 οοπϑί. ἢ τάττομαι, ν. Ῥίδοδί. 20 ; 

Ταρ. Οοηΐ. 7. 27. τί οὖν οὐκ ἀπαλ. : ἴῃ 0 ααεβίϊοηβ [Π6 δου. 15 

ΤῊ Οἢ σοτατηοηετ. Κ.. 32δ6, 1ΙΟ. 

Ρ. 48. 89, 3. ᾿Αργειφόντα : ἔογ {ῃ6 νατίοιι5 ᾿πἰογρτγείδεϊοηβ οὗ 
(15. βίαπάϊησ δρἰμεῖ οὗ Ἡδγιθβ, ν. Κορ  αγ5 (]α5. Μγίῃ. τ5ὸ ἔ. 

8. ὑπό: Ῥεοαυβε οἱ {ῃς ραβϑὶνε ἔογοβ οἵ κακῶς ἔχοντα, ---- " 111-υ564 Ἀγ. 

ΟΕ. θεῖον, 55 (59, 28). Οοιηρατῖα 86 οἵ ὑπό δέει ἀποθνήσκω, Δα 51 ΠῊ11 ΔΓ 

γψουῦ5, Ομδυ. 13 (22, 4). 12. κτῆμα : ἸποογροΓαίθα ἴῃ τε]. βεπίεποα:; 

δηοβ ατί., 85 αϑι.8], οὐ 64. Ο. 154; Η. ὅοο,α. 193. ἀκριβῶς π΄. ἀρ. 
ἐξιιρ., “ἴίξευ ἴ μβαα Ῥεβθῃ οδγεία!ν ρετἔθοίεα ἴῃ νἱτίας.᾽ 14, ἐγχειρίσας: 
(. 277, 2: Ἡ. γὅο, ὁ. 15. ὅμοιον : ργεά. ψΠΠ ἀποφήνας, --- “ Ἠαν]ηρ 

το ογϑά πἰπ Πκὸ δὲ ἢ6 85 οὗ οἱά:’.--- ἀγεννῆ : ΔΓ 6515 ἴο γενναῖον, 

1. το. 16. ῥάκος ἤ. γεγ., “ανίηρ Ὀεοοηθ πο Ὀαίζευ {πῃ δὴ οἱά 

ταρ.᾿ (Οἵ, Ῥβειάοιὶ. 8. ὃ8ὃ8,. 21. οἵαν με οὗ. ἀπ., “νι ῃαὶ Β6 νν11] 1ο868 
ἴῃ τη6. (ΟΕ, Ὄγαδδῃι, τ (0, 15]. 22, τ. ἀρίστων : 00]. σεη.; ΠΕΌΪΘΥ, 
οἵ. Ὄτεδαι, τι (6, 6). 24. διετέλεσεν, “ σοπίϊππεα. [ὕϑθλ Πν δοοοιη- 

Ῥαηϊβά ΌΥ Ῥδυίο!ρ]6. ---- πρὸς αὖ. ἀποβλ., “φῬυϊζηρ 15 ἐγαβί ἴῃ ὨΙτη5611.ἢ 

25. ὥσπερ ἐστίν, “45 {πδνὺ ΤΓΕΔΠΥῪ ἀγα. 26. ἀλλότρια, “[οτεῖρῃ ἴο 

τ ῖπι,᾿ “ποῖ Μοῦ ἃ ἰπουρῃϊ. ΜΝΊ {μεβθεὲ σψογάβ οἵ Ῥονεγίυ, οἵ. σμαῖ 

Ῥονθυίν ἢ85 ἴο 580 ἴοσ Ἠθύβοὶ ἴὴ Ατ. Ῥ]αΐαβ, 467 ΠΗ. 

ΖΤΊΦΙΟΣΣ ργεοφίς ἐδδηε τοῦ σπγσές απα ἐλγεαίς ὁ τ]Ἱοζρηιςε, ---- τυλεγεαΐ δ ἰμίες 

χηαξες, ---- ἀγα σέαίές ἐδε ργοργαῖς οὐ Δϊς Ζαΐγεα 9 Φίμξις. 

ῬΡ, 49. 84. 1. ταῖς βώλ, : [ἢς «τγίο]ς, θεσααβε [6 ο]οα5 δΔη6] 5[οῃ 68 

γε͵ ᾿αδ αἱ μβαπᾶ. 9. οὐ γὰρ... βαλεῖς, “ΤἴοΥ ννὲ ἀγεὰ ποῖ τηξῃ ψμοτα,᾽ εἴο. 
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6. ἀγαθῇ τύχῃ, “4ηά ροοά ἔοτίαπα αἰζεπα γου. Α σοϊηπλοη ξοστησ]8 : 
οἔ. Ῥεαι. ΟἸγη. 3, 18. 6. 188, 5; Η. όοά4. 8. ἤδη, “ ρτεβεπίϊγ..-.-. 
καίτοι : οὔξεῃ τϑε4, δ5 βεῖε, ὈΥ 1. δῃᾷ οὐμεὺ ἰαίβ ψυιίοτβ, μετα Ατες 
καίπερ. 10. καὶ ἐπι., κτλ., “1 ΠΙΩΚ 1} 1ι8ῖ (καί) Ὀγεαὶς 815 ραίς,᾽ εἰς. 
Ἐπέ. ἰηΐ, ποΐ βεϊάομι δέίευ δοκῶ; οἵ. Ῥεῖονν, 42 (53,7). 412. ἀπίωμεν: 
α. 253; Η. 72ο, α. 13. οὐ μετρίως, “ ν]ο]Θηἰ]γ ̓; ἸΙοί65. 14, μή: 
σοηηθδοῖ νι. ἢ ἀπίωμεν. 8. 15. μηδὲν σκαιόν : 8ς. ποίει. Ἡ. ποῦ, ὁ. 

--ἕ ἀλλά, κτλ., “αι ΙΔΥ δες {18 Ἴχίγευηβ θΟ συ 5 η655 ἀηα τουρῇηδβϑ, 
βίσγθίοῃῃ ἔογίῃ γουγ Ὠδηά, δηᾶ,᾽ εἴο. ἘῸΥ ἄγριον, ν. α. 130, 2; Η. 406. 

ΕῸΓΙ τῴ, ν. Τγταδῃ, 6. 18. ἴσθι ᾿Αθ. τ. πρῶτα, “6 τῆς ἢϊϑὲ οἵ ἰῃς 

ΑἸΒοΗΙδη5.᾽ ἘῸΥ τ᾿ πρῶτα 80 υδε4, οἵ. Επγτ. Μεά. 917; ἴῃ 1,δῖ. Τποτεῖ. 1, 86. 

Κ. 362. 19. μόν. αὐ. εὐδ., “ Κεερίηρ γου βοοά ξογίαμηε 841] ἴο γουγβε] 

24, τόνδε, κτλ.: 11. 15, 202, Μοιβ οὐ [1|8 ἰο {ῃ86 δῆρτύ Ροβεϊάοῃ. 

25, ἣν: τὲ ῥύείεσ. {π6 ρτβϑεηΐ μεύθ. Τῆθ ἱπὴρ. 864 ψ ἢ ταῦ, το {Π6 

Ῥεριηηϊηρ ἴῃ Ραβὲ {ἶπη6 οὗ 1ης6 δἰδία ψ ῃ]οἢ 511] σοπέϊηιιε5. “ἍΤ νγὰβ5 ααϊία 

παΐαγα, δέου μανίηρ δα ετγεά, εἴς., ἴο θ6 50 δηά 50.᾽ (ΓΕ ΜΤ. 1ἰ, π. 7; 

᾿ς, 8, τ᾿ 26. αὐτῶν : “ἢ τεῖ. ἴο ποὰῃ ραζΐ οὗ μισάνθρωπον ; 50 

Ιηβίεδα οἵ τ. θεῶν γγὰ τηϊρῃξ πᾶνε Ππαά ἃ ὑτύοῃ. γϑἔεσσίηρ ἴῃ [Π6 βαπηθ ΨΥ ἴοὸ 

μισόθεον. 86, 28. ἀλλά: ποτε, 45 οἔξεῃ ἴῃ οοηνοιβαίίοῃ, ἀλλά τγ8]κ65 

4 Βα ἄδθηῃ ἰγαηϑιτίοη. δ'ὴῆε ἴῃ 500 ἢ οα565 βἜΠΘΥΔΙΥ 586. 0 ρδ.ί]ο]ε, οὐ, 1 

ΔΏΥ, [Π6 σοηνεδηΐϊεηΐ Ὑ δηϊζθα τα ]κεβ 1 “πν6}1. 29. ἐπιμελείας : (. 172,1. 

ΤΙ. 577. ἢ: 380. οὐκ ἂν λάβ. : ν. ἀἴροονε ἴο τι (38, 4). 
Ῥ, ὅ9. 1. τί δή; “νΒγ, ρταν δ᾽ 2. καί: εἰ ΡΠ Δ 51Ζο5. πάλαι. 

3. κατέστη, “δε Ὀεοδτηδ,᾽ “να5.᾽ ΟἿ. αἴρονε, τὶ (37, 29), πὰ 7π5 6 ]ονν, 58. 
--- παραδούς: ν| 01]. ρατίβ., εχρύβϑϑινε οὐ ἤθαῃβ. ΕῸΣ διαφθείρας ἀπά 

ἀποφήνας, πηἀετοίαπμα ἐμέ 45 ΟἸ]Θοί. 5. τέλος, “Δἱ Ἰαβί,᾽ δβ. τθδτη, 6. 

7. με: ο0]. οἱ καταγυμνάσασα, πὶ ἰο Ὀδ ἰαῖκεῃ ΙΓ 41] {Π6 [0]]. ρατίβ. 

ὉΠ γοτΌ5, ναγγίηρ (6 οα88 δ5 ΤΠ6Ὺ ἀευηδηά, 9. κάμνοντι : ἰηίτ4η5. ; 

ἔγεο]ν, “ΌΥ Ἰδροσ. 10. τ. πολ. ἐκείνων, “(πες στοαῖΐ Ἰχυγ165 οὗ ΓΟΥΠΊΘΓ 

ἄδγϑ.᾽ Ὁ. 171,2; Η. 585... ἐξ αὐτοῦ, κτλ., “ὈΥ ΤΑ Κη 8411 ΤΥ ΠΟρ65 

ἔου 116 ἀβρεηα ἀροὴ τηγ5961:. αὐτοῦ ἐμοῦ ταοτα εἰ ρμδίϊο Πδηῃ ἐμαυτοῦ. 

ΟἿ. ἀβρονε, 33, πρὸς αὐτὸν ἀποβλέπων. 12, ὃν οὔτε, κτλ., “ ψΗΪςἢ 

ΠΕΙΓΠΘΥ ἕαννηΐηρ Πδίξεγει, ΠΟΥ ΟΥΙΠΡΊΩΡ ΒΥΟΟρΡμδηΐ, ΠΟΥ δχαϑρθγαίβα τη0Ρ}, 

ὍΟΥ ψΟΐηΡ Ἀ55ΕΙΏ]γ-τη8η, ΠΟΥ Ρ]ο θ᾽ ἔγταηΐ σου] ἄδρτίνε πια οἵ. ΕῸΥ 

ορί., ν. (. 226, 2, ὁ; Η,. 722. 8.7. 16. τοιγαροῦν : [{|πθ τοιγάρτοι, 
ΕΙΠ ΡΠ δίς “ἐπμογοΐογε.ἢ 18. ἄλφιτα, “Ὀτεεδά.᾽ 19. παλίνδρομος : τιη- 

Ατῇς νγοτά. 21, ἱκανὸν ἣν : ἔοτ πηοοά, ν. ἴο καλῶς εἶχεν, (ἢδγ. 1 (11, 5). 

ἸῸ ΕΘ δπουρἢ ἔου πιε,᾽ “1 5ῃμοι]α Ὀς ααϊΐο 58 ]5ΗΕ6α ἴο τηδ]κα 81] τηξῃ, 

γουῃρ δηά οἹά, στοδη.᾽ ----- ἡϑηδόν, “Γτοτὰ γουίῃ ἀρνναγάβ.᾽ (ΟἹ. Ψαῦ. 
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Αὐτοὶ. 14; Ηάϊ. 1,172... 22. ποιῆσαι: 6. 259; Η. γ63. 429. μηδαμώς, 

κτλ., “ ἀοι ἄο ἰΐ, ὯΥ ἄφαγ 51Ὑ; ποῖ 811 οἵ ἐβεῖὴ αὔὲ δαάδρίβα ἴο ργοδῃϊηρ. 
Τῆς ΠαηλοΥ οὗἁ {Π15 γειπδυῖς 15 481{6 1ΓΓΕΒΙΒΈ016. ὙΠπηοη, βανάρεῖν : “1 5 που] 
κε ἴο γαῖα βνευυροῦν στοόδῃ! ἨΈ Ι65, 4] ει] ν, ταβρθοία]]ν : “ Υ 65, 

Ῥυΐ ἀοῃ τ; βδοῖὴβ δᾶνε πὸ δρίϊτπᾶ8 [ΟΥ̓ στοδῃϊηρ. 24, ἀλλ᾽ ἔα, κτλ.,, 

“80 ἢαγς ἄοπε ν᾿ ἰπ6568 ῥει 158}, ραετ6 ηοίοη5,᾽ εἰσ. 26, οὔτοι, κτλ.: 

ἰτηϊταϊίοι οἱ 1]. 2, ὅς, μετα Ῥαγὶβ βαγϑ8, ΜΙ γαῖ, ἰο [ῃς ρἸ5 οἵ ΑΡῃτοαϊίε, 

οὔ τοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ Θεῶν ἐρικύδεα δῶρα. 

ίμέμς αϑοτυεγς Ζ,ηιογιῖς ελαγρές, απαΐ ἐΐγοτος αἱζ ὀΐαῦιδ τοῦ Ζ77107ὲ 

ληηεφεζί. 

28. βούλει δικαι.: ν. ἰο ΟΙΒατ. 9 (τ, 10). 29. λέγοντι : ρτεάσίοδίνε 
ῬΑΓί. ---- " αἱ τὴν βρεακίηρ.᾽ (ΟἹ. 7α8ὲ θεῖον, λέγοντα. 6. 279, 1; Η. δοο. 

Ρ. 51. 1. ἀνέξομαι, κτλ., “1 ΜΠ] Ρυΐ ὰἃρ ψ ἢ νου βρεακίηρ ὈΥϊεῆγν, 

ἔογ τῆς βαϊζα οἵ Ηδυσηθβ μετα. 98. 9. ἐχρῆν: κε ἱκανὸν ἦν, αι 
αῦονϑ. 4. κατηγορηϑέντα : ἰαἶζε ἴῃ ἀρταριηθηΐ 1 500]. οὗ Ῥγθνοιβ 

ἴηΐ. ΤῊΪΐ5. σοπϑοίσγαοίίου ψουἹά 6 ρΟΒϑιὉ]6 ἴῃ Αἰς, μθγα οπα σου] 

ποί βᾶγΥ κατηγορήθην ἐγῷ, ὉὈπί κατηγορήθη ἐμοῦ. (ον, Ν. [,. ὅ2, νου! 

ΒίΓκα ουἑ {πΠ6 σομλπλα ἀπ ἰπδετὲ πρός Ὀεΐοτα οὕτω (οἴ. 1)14]. Μοτί. 12, 4: 

1. τό, 3), ἤδη τῃδ ρατὲ. σου Ὀεσομὴβ [ῆ6 ΤΟΙ ΠΕΥ ΟἱἩ πολλά. πολλά, 

8ἃ5 ἰὶ βίαηάβ, σορῃδΐίβ δος. 6. προεδρίας : ν. ἰο Ιδαπ), 11 (6, το]. 

7. στεφάνων, “οτοννηβ οἵ μβοποτ. (. θεῖον ἴο κι (57,26). 8. δι ἐμέ, 

“τῆ Δ 5 ἰο πη6.᾽ ΤὨϊδ οἶδιβα 15 ραυθῃςῃείο. 9. ἐκ: οἔΐξεηῃ 80 υϑεἀ ὈγῪ 

1αῖα υϊζοτβθ, δἰζοσ τῇς Ἔεχϑίρ]α οὗ Ηδτγοάοίαβ, ψ]τἢ ραββῖνα δηά πξαΐου 

ψεῦῦ5, νετα Αἰξίς ρτόθαε ἀϑπα}ν μΒα5 ὑπό 10, μᾶλλον, κτλ., “ΥὙαίῃοῦ 1 

ΥΩΥ56 1 αν ταοεϊνεα 1Π15 ΨΥΟΩΡ δὲ γΟυ ἢδη65.᾽ τοῦτο, σοσηδία 866. 

((. 159, ἢ. 4; Η. 547, ὦ, Διὰ 555, 4), Ἔχρ]διηθα ὃν τῆς διότι (-Ξ ὅτι) 

οΟΪααβα. 15. ἀπελαθείς : ΓΟΥ [Π15 δηα [0]]. ραγί., ν. αθονε ἴο 27 (46, 6). 

16. ἐπὶ κεφαλήν, “εδαϊοηρ. 17. χλανίδος : πηποἢ {ΠῈ6 ϑδῖὴα 45 ῃ8 

ΟΒΙΆταγ5, ΟὨΪΥΚ οἵ βπευ βία. Α τδηί]α οἵ οὈἹοηρ απδαάγαηρι αι 5080 6, 

[λϑίθηθα ἀροὶ {πε τἰρῃξ 5μουϊαθσ ψΠ ἃ θαϊζοῃ. 8566 Ββοῖς. (ἢδγ. ἔχο. σἱ 

ἴο 86. ΧΙ. 19. μηκέθ᾽ ἥκειν, κτλ., “1Πδὲ 1 τηῖρξ τοὶ μανα ἴο σομὴξα ἴο 

γοὰ 0 Πα Ὀεϊμανεά 50 ἀδβριίεία!ν τουννσα τὰς. 

Ζ,η2072 κογιογίς αἦ ζαφέ 10 αεεοῤέ τυφαΐ ρα. 2727 7165 φαλογίς Ζ172 ζο 

2αϊζογιεε, ἀγα αφῥαγίς. ΖΦ ὠμέμς σεηεηιο,ς 27 6457 10 αῤῥέαν' τυλε7.6 717710721 

25 “Ζοοήζεο, για ἰφατθς 27,2 ἕο Ζ:ηεροζ, 

89. 239. ὥστε. .. αὐτῷ, “80 Ρὲ οὗ ροοά οἤξεΥ, ἀπά Δ 146 τ ἢ Εἰτη. 
2ᾷ. σκάπτε, “Κεερ οὐ αϊρρίηρ. Νοῖϊος ἕοτοβ οἵ ργεβεῃηί. ------ ὡς ἔχεις, 

“45 νοῦ ἁτεὖ; 1.6. “δ οποε,᾿ “ψιῇουΐ ἀεἸαγ.᾽ ΟἿ. Μεηΐρ. τ; Ηειηοί. 63; 
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Ηάϊ. 1,114. 2428. τί γὰρ... τις, “ἴοΥ ψιῇηῃδὲ σου] ἃ τηδῇ ἄο,᾽ εἴς. καί 
Ἰηϊθηβῖναε. (ΟἹ. Ὁ δῦ. 2 (11, 22). 

Ῥ. Κ΄ῷ, 1. οὐδὲν ἀδικ., “[Πουρ 1 μανε ἄοπε πὸ ψτοηρ.᾿ 40, 9. δι 
ἐμέ, “ΙΟΥ ΤΩΥ 5αἶκε.᾽ Α,5 ἄρονβε, 37, διὰ τ. Ἑῃ,ρμῆν. ------ καὶ εἰ, “Θνεῃ 1ξ." 

4. οὐκ: περαίϊνεβ οἶστόν ΔΙΟΠΘ, --τ ἀΠΡΘΑΥΑΪ6 ̓; ἤθηςα ποῖ μή, ἱπουρἢ 

ἴῃ ἃ οοπά. βεηΐεμοθ. Οἱ. ΜΊΤ. 47, 3, π.; Η. 842. 5. διαρραγώσιν : 
οἵ. Οαγσ. 21 (27, 24). ------ ὑπὸ τ. φθόνου, “ἴοΥ εηνΥ. 6. ὑπέρ, “ὈΥ {με 
ΥΑΥ οἱ. Τ1ΚῈ Οεγπδῃ ἠόεγ. 9. τ. εἰρεσίᾳ τ. πτερών, “ ὈγΥ (6 οαἴαρα 
οὗ 815 ψίηρβ,, “Ὀγ ἰῃς Πυίίοτ.᾽ (Οἱ, ει. Αβη. 6, 19: 7471 ρΊ 2: αἰα7 4722. 

11, μᾶλλον δέ, “ΟΥ ταῖπεγ Κεερ βἰγκίηρ.᾽ [13., ἀνελέσθαι : 6. 2ός; 
Η. γός. .--- βαθείας : 8.. τὰς πληγάς. (ΓΟ. θεΙονν,, 53 (58, 27). 14, ὑμῖν: 

α. 184, 3; Η. 597. 

Ζήγιογ ὦγίγιος {}9 ἐγεασηγὸ ἐο ἔζοδέ, ἀγα ὀμγεῖς ἐμπίο σχοίαγιαξζοσς οΓ 70». 

7 Ἴδη ἦέ γεφοῖνες ἰο ζξωδ 7722 «ογιρῥείο Ζδοίαϊ1οη. 4112 τοῦ ὧἷο γο ἀζμα αεξ ; 

7) Ἰοη: εὐε71 121 ἀφαΐᾷ ἦδ τολίζ ὅδ αἰο716. 

41, 17. τεράστιε, ὁ“ ΒΕ ΠΟΥ ΟΥἱἩ ταῖν εἶ5᾽; Ὀδοδαβα οὗ ἰῃ8 ὑγοάϊσυ ΤΟΝ 

5665 ἴῃ σαίομ!ηρ 5ρσδί οὗ {πΠ6 ροϊά. 18. Κορύβαντες : ρτ]ε5.5 οἵ Ουβεῖε, 

ἴῃ Ῥῃγυρία, ψμῸ σα] γαϊεα {πεῚτ σἰῖθ5 ἴῃ [ἢ 6 ΜΠ] ἀθϑέ, πχοϑδὲ Ἔχοιεα τη ΠΠΘΓ. 
Ἡδποα {ΠΕ ῚΓ δὴ Ῥεσδπηθ ϑυῃοηντουβ ΜΠ ΓΓᾺΘΉΖΥ, ἀη6] ἃ νεΥ, κορυ- 

βαντιᾶν (οἴ. αΌονε, 26), ννἃ5 ἴἢ σοημηηοῃ 136. 50 4α16 παΐαγαὶ {Παΐ ΤΊΤΟΝ, 

δἰγηοϑὲ ψν11 αἵ ἐἰῃς δἱρῃς οἵ {86 πεν -ουηα ἰγεάβασα, ΒΒο]α ΟΥΥ ἴο [ἢ 6Π|. 

--- - Ἑρμῆ κερδῴῷε: ν. ἀῦονε ἰο 24 (44, 20). 19. δέδια, κτλ., “1 ἔδαδυ, 

αἱ δὴν ταίβ, [6ϑὲ 1 51.841} ψψακα δια πα ἰζ σοδὶβ.᾽ Απ δἱ]αβίοι ἴο (8 ρορυ- 
1ΔΥ Ὀ61168, μοὶ γεῖ δἱϊορείῃϑυ νϑιιηθα, [δὲ ἰχβαβαγθ-ίσονε ἰὰγη5 ἴο ΠΟ 4]5. 

23, ὦ χρυσέ, κτλ.: δῇ ἰΔΤΊὈ]ο {ὙΠ Εἴου ἔτοτ 50Π16 Ἰοϑί ἰγαρεαν οὗ ἘΣ ΤΊΡ]- 
ἄε5; συοίεα ἀραΐη, Οοοϊς, 14. ----- δεξίωμα, ἐγ ]σοπ6 στε, “ ὈΙεββίηρ. 

24. αἰθόμενον, κτλ. : ἴτοτῃ (ῃ6 Ὀερίηηϊηρ οἵ ῬΙηάἀατβ πγϑί ΟἸνρ. Οας, 
ἔου ὑψοῖ, ν. (οοΚ, 7. ----- ἅτε, “751 ΠπΠΚ6 ἃ βδιυυϊηρ ἤγα.᾽ 26. Δία... 

χρυσόν : Δ4]1]1π5]οη ἴο [Π8 Ἰερεῃηά οὗ 1)δῆδ8 ; ἴογ ψἈ]οἢ, ν. ποίβ ἰο 1914]. 

Μάδζ. 12. ----..- τίς γὰρ οὐκ ἂν... ὑπεδέξατο : ν. ἰο ΟΙαγ. 4 (14, 5). ΜΙ 
1015 βεοίΐοῃ, οἵ. Το ΟΥ Αἰῆθηβ, 4, 2: 

“ὙΠδι 5 μϑύοῦ 

Οοἱά 9 γεῖϊονν, σ!ϊττουῖηρ, ργεοϊουβ σο]ὰ ν 

Νο, ροάβ, 1 δῖ Ὧ0 1416 νοϊαγιϑί, . .. 
Ο ἰμοὰ ϑυνθεί Κιηρ- ΚΙ] γ, δηα ἄθαν ἀϊνοσοα 
ῬΓνχι πδίυταὶ βοὴ δηὰᾶ δἰτα ; ποὺ ὈΠΡΩς ἀΘΗ]οΓ 

ΟΥ̓ Ηνιηθο᾽ἶβ ρυγεβὲ Ὀεᾶ  ἰῃποὰ να]!δὶ Μδτ5! 
ΤΠοιῦ ανϑῦ νουηρ, ἔγθβῃ, ἰονεά, δηᾷ ἀδ οαΐα νοοοσ, 

Ἄν οϑα ὈΪα5ἢ ἄοτἢ {πᾶνν [{|6 οοηδϑογαῖθα ΟΝ 
ἼΠδι 1165 ὁ Π᾿Δῃἢ᾽5 Ιὰρ ἢ 
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49. 209. Μίδα: {δε τἱοἢ Κίησ οἵ Ῥῃτγρία. Οἵ. Ὁ1α]. Μοῦ. ΣΖ ΑἹ] δαὶ 
6 τουομεά ἰυτηδά ἴο σο]ά, δΔοσογάϊηρ ἴο [ῃ6 νϑυδοῖουβ βἰαίεηθηίβ οἵ Ον]ά, 

Μείδιη. 11, 85 Ε΄. .--- Κροῖσε: ν. ἴο ΟἸΑΥ. 9 (17, 29). ---- τ. ἐν Δελ. 

ἀναθήματα : (ἢς ἰτεαβθαγαβ οἱ {π6 ἰεηρὶς αἵ ΠΕΙΡ ἢ γα ργόνθυθῖαὶ ὄνθῃ 

ἴῃ Ἡοιλθτῖο {{π168. 390. ἦτε : [ῃ68 ᾿τηρετέθοϊ, Ἐβρθοῖ!ν ἢ ἄρα, 15 

οἴζθβη 864, 45 ἤεῖα (ψἤετε Επηρ. ῥσγείετβ [ῃΏ6. ῥσξϑεῃί), οἵ ἃ σομαϊοῃ 

ταν οιβὶν οχϑίδης Βαϊ ΟἿΪΥ 7.81 ΠΟ τασορηϊζεα. ΜΈ. τι, η.6; Μ. 113, 

Β..2; Κ. 283, 5. Ἐργ {88 βδιὴδ Ἰάϊοτῃ ἴῃ 1 δίΐη, ν. ΑἸ] δηὰ (. 277, ὦ. 

Ῥ, ὅ8. 3. τ. Τανὶ τούτῳ, “ἴο Ῥδῃ Βεῖε.᾽ ΑὮ ἰτηαρε οὗ Ῥδῃ, (ῃς ροά 
οἵ γυγδὶ Π|ἴ6 ραῦ Ὅγ. Τὸ Ὠϊτὴ 6 νῈΥῪ Ργόρεαὶν ἀθνοίθβ {6 Ἰηϑὶρηϊα οἱ [Π8 

δ ἔγοιη ψ ῃ]οἢ 15 πον -οαηα ἰγεαβογα δεῖβ ἢ ἔγχεα. (ΟἿ, Αὐ. ῬΙαΐαϑ, ὃ44. 

4. τ. ἐσχατιάν, “ῃ6 εχίταιαϊίγ᾽; Ὀαΐ πϑ8εα οὗ δὴ δϑίαϊε ᾿γίηρ ΡρΟΐ [6 

Ῥοτάου οὐ {ῃε οοαϑί. Εεσα ἃ ροϊῃΐ οἡ {88 58ὲ8 ἤθδγ ΕΗ αἶδα: Ῥαιβδῃὶδβ, 30, 4, 

ΤΑ ΏΓ10.5 [86 ἰοννοτ. 5. μόνῳ: 6. 158, ἢ. ὃ. 6. ἱκανόν ; 845 αῇονε, 

27 (το, 21). 7. ἕξειν : ν. ἴο 34 (49, 11]. ----- δεδόχθω, “εἰ 1 ἢανε Ῥεβῃ 

ἀξοϊάορά,᾽ “6 1ἰ ἀξογεεα, 1. 6. οὔσα ἔοσ 411. Η!5 ἀξίεσταϊδίϊοη ρΡαξ το 1[ῃ6 

ΒὮΔΡ6 οὗ ἃ ἴανσγ.0 ΕῸΪ ἰδῆβα, ν. (. 202, 2, ἢ. 1; ΜΊ. 1, 2. 10. ᾿Νιλέου 

βωμός: {π6 4.87 Οὗ ΤΏΊΕΓΟΥ νν85 ἴῃ {ῃ6 ἀρότὰ δὶ Αἰ 6 η5, νετα 1 βίοοα ἔχοι 

{ἰπ|6 ΘΙ ΟΣ] 41 {1} (Π6 ἀδαΐ οὗ {Π6 Ἐπρετοῦ ]140. (ΟΕ. ΒῚ5 Ασοο. 21; 

Ῥδῦβδῃ. 1, 17,1. ----- ὕθλος πολύς, “υἱεῖ ποηβεηβα. 12. παρανομία, 

κτλ., “8 νἱοϊδίίοη ΟΥἩ ἰᾶνν δηᾶ ἃ Ὀγεαοῇ οἵ τηδηηθῖβ.᾽ 198, καθάπερ τ. 
λύκοις : οἵ. ϑαΐυχη. 34. 48, 16. μόνον : ΔάήνετΡ, ---- “18 1 ΤΕ ΓΕν οδίοῃ 
βίρβῃὲ οἵ ἃ πιδη.ἢ ----- ἀποφρὰς ἡ ἡμέρα, εἷός πόγασίηδ ᾽ ἃ (ΔΥ Οἡ.  ΙΟἢ πὸ 
ῬαΌΙΙς Ὀυβίηθββ ννὰ5 ἄοῃα ; ἤθησα δὴ “ὉΠ]ΌΟΙςΥ ἄαγ.᾽ 20, φυλέται, κτλ., 

[6 ἰουτβ [6] ον -ΠἸ θη, {6]]ονν-ὐνατ ἄβτηθη, ἐφ] ον -οὐνηβῆλθη, ἰὯ6 

ὭΔΤΩΘ δι ΠΕ ]δηα 1[56]1, 5Π4}1] θὲ ἔΠρΡΊα δηα ἀ561655 ὌἼχργεββϑίοηβ, ΟὈ] οί οὗ 

ΤΊ ΑΙΤΥ ΔΙΏΟΏΡ 56 Ώ561655 πηεη.᾿ φυλέται ΕΓ ΠΊΘΙΏΡΕΙ5. Οὗ {π6 ἐγ1||065 ΟΥ̓ 

ΡΏγ]65, οὗ νι οἢ {μετα εσα τε η, ΔΓΕΥ τῃ6 σοῃϑιυταϊςίἊζοη οὐ (Ἰε βία η65 ; 

{ῃ6 ἀδηθϑ νοῦ βϑυθα!ν βϑιοηβ οὗ τῆς {{1065; [6 Ῥῃγαϊσιοϑ γεσα ποτα οὗ 

τῆς πδίυσα οὐ οἴδῃβ. (Ἕἵ. Οτοίε, οἢ. Χ. 23. τρυφάτω, κτλ., “Ἰεῖ Ὠϊπ 

ΘΏ]ΟΥ 15 ἸΌΧΌΤΥ 410 η6. ὈΥ Βημη561ξ, ἔγεα ἔγοτα ἤδίίζευίεβ δηα {ἰπαβοπηα δάτ- 

Ἰαιοη.᾽ 26. ἑκαστάτω τ. ἄλλων, “ἴδτ, ἔατ ἔγοτη {πῸ6 ψουἹᾶ᾽); 50 ἴδυ 

ἰῃαί Ὧδ 5 πἢῸὺ ΠεΕΙΡΏΡΟΥ, ΠΟΥ δνεῃ οὴβ ἰπαὶ Ὀογάθυβ ὌΡΟΩ 15 ἰΔη4! 

27. καθάπαξ, κτλ., “δ 11 Οὔσα ἔου 811] ἀβογεεά ἰδὲ ἢ δοῃβε 584]1 ἈΠ4 
ὨΠΙΏ561Ε ἔδγενε!], αμα θη {Π6 {τὴς σοιηξβ ἰὸ 416 5141} ρίδαος 6 νυγεδίῃ 

ἙΡΟη 5 Ὀζονν.᾽ ----- δεξιώσασθαι, “ρἴνε (ῃ6 τὶρῃὶ μαπά.᾽ ἴτ)βεά ἴῃ ϑδτη6 

56 η886 845 ετε, Χ. Ογτ. ὃ, 7, Ζῶ, ἘῸΤ ἴβδηβε οἵ {Π15 δηᾷ [0]. 1η1., ν. ΜΎ. 23,1. 

28. στέφανον ἐπενεγκεῖν : {Π6 ἀ6Δ6 ννὰβ8 οσον θα, 1Κκ6 ἃ ν]Ἱοίου, ἢ ἃ 

ψνυθδίῃ, σοτηροβεαά οὗ {Π6 ἤοννοῖβ ἢ βεάβοη. (ΟἹ. [)8 ποῖ. 11, ΑΥ. 1υγϑίγ. 602: 
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Βεοϊς. αῦ. Ἐχα. ἰο 8565. 'ἴχ. ΜιβδηιΤΟΡΥ παύα γαϑοῆεβ5 (ἢ6 οἸηαχ. Ηδ 

Ὑ}} αἷς 45 με ᾿ἴνεβ, δρϑοϊπίεϊν αἰοπθ. Ἀπ δριίαρῃ (ΔΗΙΒΟ]. 3, Ρ. 284) 

Ταρτθϑοηΐβ τ 845 5111} [6 ϑαπὶα δἰΐου ἀθδίῃ : 

καὶ νέκυς ὧν Τίμων ἄγριος, σὺ δέ γ᾽ ὦ πυλαωρέ 

Πλούτωνος τάρβει, Κέρβερε, μὴ σε δάκῃ. 

44, 29. Μισάνθρωπος : οἴ. 24 ἤ7μαπίλγοῤεέ ΟἹ Μο]ϊέγε, 50. 1; δῃά 

Θϑρβο 1 ]ν ἐῃς ἰαϑὲ ἔννο δοίβ οἵ ΤΊ). ΟἹ ΑἸΠΘΏΒ, -τ- 1 4,2: 

ΕἼ δὴ “εαπέλγοξος, απὰ ἢαΐβ τηδηκιηᾷ,᾽ἢ 

Ῥ. 4. 1. εἰ ἴδοιμι... κατασβεννύναι : ι5ε4 Ὑ{ΠῈῊ 50 5 δ ηΈ 1411 
ΒΔΠ6 ἔοχος 845 ἣν παραφέρῃ . . - ὠθεῖν, Ἰαδὶ Ἀεῖον : ν. ἴο αι. Ὶ (11, 9). 

3. κατασβεννύναν : [15 Δηα ὠθεῖν ἀεραηάβης ἀροὴ δεδόχθω, πη 0115 ἃ 

ἔγοσῃ ἀῦρονε. (ἐ. ΜΤ. το3. ΕῸΥ ἴβηβε, ΜΊ. ττ, 1, δηᾶ Ἀθη. 6. ὡς-- 

δυνηθείη : ν. ἴο ΟἼΔΙ. Ι (11, 1), ἔοΥ τιοοά, 7. τ. ἴσην : 8ς. μοῖρα». ------ 

εἰσηγήσατο, κτλ., " Τίτηοη, {Π6 50ῃ οἵ ἘΠ μΘογδίϊ65, οἵ τὴ 8 ἄθιης ( οἰ] γίαϑ8, 

τηονεά {πες αν ; (ἢς βαϊά ΤΊπιοη ρῥΐ 1 ἰο ἰῃς Ἰθοο]ςϑῖα ἰο νοίθ. ἌΝ6]} δπά 

φοοά; εξ τῃϊ5 βίδηα ἀξογεεα, δηᾷ ἰεΐ τι8 βίγθηι 5] αἰ146 ὈΥ 1{. ΑὙΤΤΟΙΘ 

ογαϊ 64 Ῥεΐοτε Ἐχεκρατίδου, ἃ5 508] ἴῃ βίαίβ. ραρεῖβ. ΟἿ. [ῃς νδυῖοιβ 

ἀοουμηδηΐβ ἴῃ θη. οὐ ἐπ6 Οτοόνῃ. [{ ψὰϑ ἰῃ6 ἀπίγ οὗ ἴΠ6 ἐπιστάτης 

(Ιου πρόεδροι) ἴο ρᾳΐ ἐῆς τηοϊΐοη. δύ, ἢ πα Ὠυτηοῦ, ΤΊΠΊΟΙ 15 

ΤΕΡΙοβεπίθα δ5 ρσοροβίηρ τῃς τηοίϊοῃ, ἃ5. δοίϊηρ ἴῇ [ἢ 8 σαρδοῖΥ οΟἵἨ ἁ οἶα ῖγ- 

τηδῃ, δῃηα δ5 βείῃηρ (ῆς ἀο]Π]ρεγαίηρ δηα Ἰεριϑαίῖνα Ροάν 811 δ ομα Εἐἰπλ6. 

ἘῸΥ [1] ἀδβοσιρίίοη οὗ ἐπε δοοϊεϑία δηᾶ τηοαᾶβ οἵ ρτγοσδάσζα 1ῃ 1{, οοηδα 

Θήλ1Π 5 Ποῖ. οὗ τ. ἀπ οτη. ΔπΕς. 

2722 τοΐελδς ἐ.ὲ αἴθ )η Ζφγιαῖς ΟΥ 707, 216 7 ὅαγε τῦϑ76 ἀτυαγὲ ο Ζς σιόεῦ 707 724726. --- 

2.0, ἐδεν Ζανε ζεαγά. 2 γε ΟππαξΨοιαίξο, αὶ 2οεί, αῤόγοαςλές. ΟἸἼ γος αι 

ει ϊσείζἬηηρ 76 ἀξ γεςεΖ 2072. 

48, Ἰ1Ο. περὶ πολ, ἂν ποιησαίμην, “1 5Πουϊα σοῃδίάξδι 1 4 ὈΠῚ οἵ 

ροοά ἔοτγίαηε, 41 ψου]Ἱᾶ ροἷνε ἃ σοοά ὅ64]. (. 226, 2, ὁ; Ἡ. 722. 

11. πως: 85 ΤΩ ἸΟἢ {86 5816 ἔΟΓΟΘ ἃ5 τις δίζευ δαϊθοίνεβ; ν. ἴο ΠΥΘΔΠῚ, 1. 

-- ταῦτα: ΕχΧρ[αϊηδα Ὀγ ἴῃς διότι (--- ὅτι, 45 αἴσονε, 38) οἷαιβ6. ατεεῖ 

οἰΐξη .8565 πεαΐ. Η]., ἃ5 Βετς, μετα νγὰ {ΠῸ δίῃ. Η. σιδ, ὁ. 12, ἀγχόνη 

. αὐτοῖς, “τῃδὲ τννου]ά Ὀὲ δ8 ροοά ἃ5 ἤδῃρίῃρ ἔογ 16 πὶ. 193, φεῦ τ 
τἄχους : ν. ἰο (ἰδαΓ. 13 (22, 15). 15. χρυσίου : . 171,2; ΕἸ. 5γ6. 

17. ἀπελαύνω : (. 2:6; Η. 720, «. ---- τοῖς λίθοις : ν. ἴο 34 (40, 1). 

19. εἰσάπαξ, “οὐ [ῃ15 οποα.ἢ 40, καί: 1ηἰδηβῖνα. .-.-. ὥστε, κτλ. 

ἐ0ὸ ἰδὲ τ βίἰαπά ουὖγ ρυουηα δηά γξοεῖνε ἐμοτη.᾽ ὥστε 845 ἅθονε, ὅ. 

21. φέρ ἴδω : ν. ἰο ΟΠαγ. κὶ (14, 12). 22. Τναθωνίδης : Οπαίδοῃ 

οἴϊδβηῃ οοουχβ ἴῃ [Π6 ἤδνν σοΙηοαν 45 [6 ὩδΠῚ6 ΟὗἩ ἃ ραγαβῖῖαεα. Τετσεηοα [88 
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(πδίπο ἴῃ ἰῃ6 Ἐππαοθαβ ; ἘΠ Ρ]ΒΠ6Ω(Ω͂, 10 15. “ΟΠ ςεν.᾽ 424. ἐμημεκώς : 
ἃ. σοηγῖς ΨΑΥ οὗ ϑαυίηρ ἢ ἢφά ἀγαηκβη. ---- εὖ ἐποίησεν : ν. ἴο 30 (47, 17]. 

40, 28, χαῖρε, κτλ., “Βοοά ἄδγν, Τίμηοθ. Ηον ἔδγεϑ ἴ ἢ τὴν ἢπαβί, 
Ῥαϑβὲ οἵ ξεϊ]ονγθ, ΤΥ Ῥυμοα οὗ θοοη σοταρδηϊοηθ ἡ 80. νηδί: φοΟ]]Ο4 14] 
Ατας ἴοΥ νὴ Δία. ------ καὶ σύ γε: 86. χαῖρε, --- ΄ Ζουπαάβ ' σοοά ἄδγ ἴο γου, 

ΤΩΥ τηοϑὲ νογδοίϊουβ οὗ νυ ίαγαβ, τηοϑί ν]] Δ Ο5 ΟΥ̓ πλ6ὴ 1 

ῬΡ. ὥᾷβ. 93. ἀεὶ φιλ, σύ γε, “γοι! αἵῷ αἰνναγβ ἐοηάᾶ οὐ γοῦγ Ἰοϊκε. 

4, ὡς, “[οτ.---- καινόν τι, “ἃ Ῥταμπά πεν. 5. διθυράμβων : Ἰἱγτὶς 
Ροβίγυ ἴῃ Βοποῦ οἵ ΠΙοηγϑιι5, ας Ἰδίευ οὐ οἴμεσ βοῦβ, βϑαπρ' οΥΙ»ΊΠ4}}Υ ὈΥ 
ΟΠοτι565, δἰογνγαγβ ΟΥ̓ βοϊοϊβίβ, σμαγαοίθγιζεα ὈΥ 115 οχτεαΐ {γεβάοιῃ οἵ 

να βι Ποδίϊοη δηά ἰγόορίοδὶ Ἰαχυτγίαποβ ΟΥὨ ἸΤΊΑΡΘΥΥ. 6. ἐλεγεῖα --- ἔλεγον 

ἤεγα, “ἃ βοῃρ οὗ πιουγηϊηρ. ὙΟυΥ πεν- Δ ηΡ]εα αΙΓγγδιη 5. οὐ 7οΥ Ψ|}} 
γΔΪτα ΑΥ ἴΟΥ δὴ εἱερίας βίγαϊῃ. ---- μάλα περιπαθῶς, “ τίρῃΐ ραί ποθι δ!]γ.; 

ΠΕ ψοχά ἰβ δι ἱρ ΙΒ, --τ ΤΥ πηδίίοοὶς Μ0111 ΓαΓΉ5} γοῦ ΜΙ ρδίῃοβ. 

7. ὑπὸ ταύ. τ. δικ., “ΨΙ {815 τηδίίοοϊς ἴο Δοσορδην γου. Β8δ. μαρτύ- 

ρομαι, “111 ΘΠ 0} νν ΠΏ 6 5565. 10. τραῦματος : (ὐ.ὄ 173,2; Η. 577, ὁ. 

-- πἌΑρειον πάγον : ἰῃξ οουτί οἵ {π6 ΑΥξδοράᾶριιβ,  ἰοἢ δα Ἰυγβαϊοίίοῃ 
ἴῃ οα86ὲ5 οὗ “᾿{ΠᾷῊᾺ] τυσάευ ἂδηά ννουηάϊηρ, οἱ δύβοῃ δηα ροϊβοῃίηρ.; 

12, προσκεκλήσομαυ: ἴῃ ρᾶβδῖνα 56η86 ; [6 ἔα, ρετῇ. γλαυῖϑ (ῃς δοίίοῃ 85 

ΕΠ δ ον οετίαϊῃ. Κ. 388, 2. 14, δεινῶς, κτλ., “ΤοΥ ἴΐ 15 ἃ 5δονε- 

ταῖρῃ τεπιεαν ἔου βίδηομίηρ Ὀ]οοά. 17. σύ δὲ... γενόμενος, “θαΐ γοὰ 

. ὙΜῈ1 σεῦ το Ἰου Ὀγ πιαϊίηρ 4 ομα1]) ουΐ οὗ [Π6 πα ἔε]ϊον γοῦ ψετγβ.᾽ ΜΙ 
115 ϑοθης οἵ. ΤΊ. οὐ Αἰῆθη5, δοὶ 5, 856. 1. 

Ζλε6᾽: βλίίασες, ἐδς φαγαςίε, τυἦο ὃς ργεείρα τὐξίζ ζέξε φορ7 657. 

47, 20. Φιλιάδης : “Μτ. “ἘΥ Πα Ϊν,᾽ τοδί Δ ΡΟ] Π84016 οἵ 411 Ῥγδϑιῖεβ.ἢ 
22. προῖκα, “45 ἀοντγν.᾽ (ΙΓ. Τίη.. οἵ Αἴμεβηβ, 50. 1, ῆετε ΤΊΟΩ 

ΘΏΣΙΟΕ5. ἢἷ5. βεσνδηΐς [λ|01]}1ὰ5 ἰπαΐ 6 τῇδ ψΨεά. 23. ὁπότε, κτλ., 

“Ώδη, ἐπουρἢ 41} [Π6 τεϑὲ Καρί βι]εηΐ, ἢς Ἰαπ θα ΤΥ 5ἰηρτηρ ἴο [6 5165, 

αϑϑουίίηρ ΜΙ δὴ οδίῆ,᾽ εἰσ. σαντα Ῥτεάϊο. ἴῃ ΟὈ]ΘοΥ τα] δι οη, ---- ΡΥ αϊββά 

τὴς (Π}}) Βανίηρ βαηρ. 25. κύκνων: ἴπΠ6 ϑιναβδί βϑἰπριηρ οἵ [ῃ6 ϑυνδῃὴϑ 

8 ἃ οὐστοηΐ Ὀ6]16ῇ οὗ δπιϊαυϊίν. 26. πληγὰς ὁ γεν. προσεν. : [Π15 15 
ἰῆε τη βϑηΐθμῃοθ ; οὗτος. 1. 21, τῆς Βα ]6 οἱ. ἘῸΤ ὃ γενναῖος, οἴ. αἴονε ἴὸ 

22 (43, 14). 48, 28. ἀναισχυντίας : ἃ ἀε]ϊοαίε ϑίτοῖκο. ῬΒΠΙαδο5 

ἰοτρεῖβ ἷἰβ οσῃ πρθάδηῃςς, θαΐ 5665 [μὲ οἵ (μπαϊμομιαθβ. ἘῸΓ (ῃς φξη,, 

γ. ἰο ΟΒαΐ. 13 (22, 15). 

Ῥ. ὅ. 2. ὅμως, “πενογίῃε1695,᾽ 1. 6. πουσῃ μα τὶρῃς Πᾶνε οἰδίτη5 
ΡΟ μι, “845 οἱ δοφαδϊπίδηςσεβ, απ βίηοβ ννα νεῖ ῬοΟΥ5 ἰορϑίμευ δηᾶ 

ξεἸον-ἀδιχθβίθῃ, γε να ἀγα τηοάοταίς. .----- ἐπυπηδᾶν, “ }Χη1}0 ἀροη,᾿ “ ογοννὰ 
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ΟἿΥ ΨΑΥ ἰηΐο 18 βοοιείυ,᾽ “Ῥοσγα Ὠἰμλ.᾽ 3. ὅπως --- φυλάξῃ : ε1110515 οὗ 

ϑονογηΐηρ νεγῦ, (ἃ. 217, η. 4; Η. 756, “. 4, τ. ἐπὶ τ. τραπ. μόνον, 
ἐγηθγα ἰσεμομοι- γε π 45... 6. οὐκέτι, κτλ., “Οἠξ οδῃ ἰτυϑὲ ΔΗ θΟΟΥ ΔΗΥ͂ 

ΤηΟΥ6.᾽ πιστευτέα Ρ]., 45 Οἰΐξηῃ 1Π ᾿Π]ΡΕΓΒΟΊΔ4] σΟΠΒΕΓᾺΟΙΟΏ5. ἩΗΙ]. κτδ, 4. 

.-- τῶν νῦν : Ὁ. 141, Π. 3. 9. ὡς πλουτοίης . . . πλοῦτον, “ἰπαΐ γοῦ 

γνΕΥῈ νυ δ] τυ Π Ἐπουτλοι8 γν δ] ῃ.᾽ Οἱ. ΟΠδγ. τι (20, 5). 12. ὃς καί, 

κτλ., “ΤΟΥ γοὰ σου] τασοιμηθηα αν ἰο Νεβίοσ ψῃαὶ σεῦ 68. ..--- 

Νέστορι : Κίηρ οἵ “ 58ηαγ Ῥυ]οβ, νβεϑῦ οἵ [ῃ8 ασξεὶς μοβὲ δ ΤΎΟΥ, 

ννμοβα δάνϊος ννᾶθ βου ρῃϊ 12 411 ΘΙ ΘΥΡΘΉΟΙ68, 16. τ. κρανίου : ν. ἴο 

ΟΒαΐ. καὶ (14, 24). 

Λίεχὲ Το ορεδας, τοῦ α γαΐίεγίγιο 12 121. ζοηον ο7 7ΖἼεοι 7 Ζϊς Ζαηπα, τυλίεἦ 

ἦτ τοδῆζ σρεὗ»εξ ο 156 ιϑρηαΐίφ. Ζ77φΖοζε γεοεξ» ἀγα ὀεαΐς 172. 

49, 18. Δημέας : [ῃ6 ΡΆΌ]Ο τηδη, “ Μτ. Ῥοϊπἰοϊδη.᾽ 20. ἑκκαίδεκα : 
ν. Δῦογε ἰο 23 (44, 4). ----- παρ᾽ ἐμοῦ, “ἴγΓολλ ΤῊΥ ῬυτΓδε." 22. οὐκ 

ἀποδιδούς, “ἴῃ ἀείαυϊ! οὗ ρῬαγιηεπί.᾽ ΝΠ {15 οἵ. ΤΊμλ. οὐ ΑἸἤδηβ, 1,1, 

ΨΏοΥῈ ΤΊποη 5εη65 116 ΥδΉΒΟΙΩ ΤΩΟΠΘΥ͂ [ΟΥΓ Ν᾽ ΘΓ Ϊα5. 24. ᾿Ἐϊεχθηΐδι 
φυλῇ : κοίλη Ὡοα5 μετθ. Τῇ ἄδηλα ΟοἸἸγίαβ, ἰο δῖοι ΤΊγαοη εϊοηροά 

(ν. αἴσουξ, 7), ννὰβ οἵ τὰς. ῬΏγ]ς Ααρεὶβ, μοί Ἐσθο ἢ 615. ΟΥ̓ οοῦγβε, ΤΊ ΟΩ 

ΟὰΪ4 μανὰ πο τἱρσθΐ ἴο οἱαίτη δηγίῃϊηρ ἴῃ ΔΠΟΙΠΕΙ ΡΏγ]6 {Πδῃ 5. ΟΜ. 

-----ὄἕ το θεωρικόν : ἃ ἔπηα ουαἱὐἱ οὗ ψὨϊοΟΝ {πς6 ΟἸΠΙΖΘ 5 δ Αὐπαηβ σνεσα ἔατγ- 

ΞΕ α τἱ ἢ τλοηδΥ το ΡΔΥ ἰδ επίγδησε ἴδε ἴο ἰῃ6 {ῃϑαῖγα δηα [ΟΥ̓ 51ΠΊ1ΔΓ 
ΡΌΓΡοΒΕ5. ῬῸΓΣ [0}1] Ἰηξογιηδίίοῃ, ν. ΒόοκὮ, ῬΌ0]. Εσοη. ὈΪΚ. 2, οἷ. 13. 

25. τ. γινόμενον, “ψῇηδΐ ννὰ5 ἀπε. (ἵ. ὈταδηΣ, 1. ---- οὐκ ἔφη: ἢ Επρ. 

να Ραΐ {με περ. ΨΙΠ τῃ6 ἀδρεηάθηϊ νεΥὉ ἴῃ [818 οαβ8. Τιδίϊη (71400) ΑΘΎΘΕ5 

ἢ τς ατεεῖὶς. ΟἿ, οὐὐ σο]]οα141] 41 ἀοηΐ {πῖηκ Π8 ΜΠ] σοιηθ,᾽ ἡ ΠΕ͵Ὲ 

Παρ. ΠΟΤΕ ῬΓΟΡΕΙΠΥ͂ Ῥε]οηρβ ἴο {π6 βογάϊηδία οἱδαδβ6. 26. πολίτην: 

ΟἾΪΥ οἰΖεηβ μδά ἃ τὶρξ ἴο {818 σταίατμνυ. ὅ0. 27. τ. μέγα ὄφ., “τῆς 
ργεαῖ οὐπαγηθηΐ. Αδββοῃίηεβ μ45 {Π15 Ἄεχργεϑβίοῃ (1)6 415. 1δρ᾿. 24) ἱγοῃη]- 

ΟΔΠΥ οὗ Τεμηοβίῃβη 68. 28. τ. ἔρεισμα : 50 ΡΙΠΩ͂ΔΥ θϑαγ5 οἱ Αἰθεῃ5, --- 

αἱ λιπαραὶ καὶ ἀοίδιμοι Ἑλλάδος ἔρεισμα ᾿Αθᾶναι. 29. καὶ μήν, 
“ ἈΘΘΌΓΘΑΙν.ἢ ----- ὃ δῆμος ξυνειλ., “1ῆς6 ΡΕΟΡΙΘ ἴῃ Ἀ55θυ γ᾽; ΟΥ̓ νυ μοτὴ [Π8 

Ῥτοροβεᾷ ἰδὺν τηυβέ 6 ρᾳ55686. 30. αἱ βου. ἀμφότ. : ἰῃε (ουτί οἵ [ῃς 
Αὐξδοραριβ δῃᾷᾶ τς ϑεηδίβ οὐ Βου]β οἵ Εἰνε Ἡυπάτεα. Π15 15 ἃ Ὀ1 οὗ 

Ῥοτηραβίϊς εχίγαναρδησθ Τῆς Αὐξορδριβ δ [815 {πὴ6 δα ποίῃὶηρ ἰο ἀο 

ψΊῊ ἸερΊβ]δίϊοη. 

Ῥ, 57. 1. ὑπὲρ σοῦ, “ἴῃ γοῦν ἔανοι.᾽ 2. ὁ ᾽Ἐἶχε. : 11 15 ΤοΥΘ 5818] 
ἴο οὔτ ἀγίίοϊα [ἢ βαςἢ ἃ ἰεραὶ Γοσσαθ]α. ΟἿ, ἀρονε ἴο 44 (54,8). 3. καλὸς 

κἀγαθός, “οἵ σεπθΐϊης ου]ίατα.᾽ ὙΠῈ Οτεεκ 1464] οὗ 411 τλδη]ν Ἔχ β]]εῃ 8 



ΜΝΟΤΈ ΞΘ. 225 

5.166 00 ἴῃ {815 σΟὨΒΙΔΉΥ ΤαΟΌΣΤΙηρ Ρῆγαβα. ΤΥΔΠΒΙ ίΙοη τησϑί νατν 

δοσογάϊηρ ἴο σοηπεδοίίΐοη. 5. διατελεῖ πράττων, “ σοῃ! 1411 ἀοε5 ννῃδί 

ἰ5. μεϑι. ἴσϑυλὶ ἔογγλα]α ἴἢ ΡΌΌ]1]ο ἄθογθεβ οἵ τηθῃ ῆο ἀεβεγνεα ᾿ψ}6]] δὲ 

ἰῃς Βαηάβ οὗ {Π6 βίδίβ. 6. νενίκηκε... ἐν ᾿ολυμπίᾳ, “Πᾶ5 εξ ν]οΐοτ 

αἱ ΟἸγιηρία ἴῃ Ὀοχίηρ,᾽ εἴο. Μοτῖδ ιι888] ἰάΐοση νοῦε ᾽Ολύμπια, δ0ο. Ρ]., ἃ5 

Ῥεΐονν, 53; 85 δἷβο 1,δἱ, ὑζρεῦγ Οἰνηιῥία. Βαϊ 5 ἴῃ Κιηα οὗ νἹοίουυ [15 

ἀεβουρεα Ὀγ μλ6 56 οὗ {με σορῃηδία δςο., [πΠ6 ργεβεηΐ Δ] Ότὴ 15 ργείεσγεά ἴοὸ 

Ρτανεηΐ δοουμηπ]δίίοη οὗ Δ 065. 7. τελείῳ ἅρματι, “ ἔουτ-᾿η-Παπά οἱὗἉ [{]]- 

στοννῃ 5ιεεάβ᾽; δ5 ἀἰβεϊηρυϑῃθα ΤΌΤ ἃ 5ρδῇ οἱ ᾿ο]ἕβ, συνωρίδι πωλικῇ. 
9. ἀλλ᾽, κτλ., “Ῥαὶ 1 ᾶανε ΠανεΥ Ὀεβη ἴοὸ ΟἸνγταρία 45 ἃ ϑρεοίαϊου ἜἼνεη. 

Γῇ. Ατ. ΝΥ δβρ5, τιδδ; Τπαογά. 3, 104. 11. τί οὖν ; “ψῇηδὶ 55 (ες οὐάθ ν᾽ 

12. προσκεῖσϑαι, “"Ὀε «Δἄὐάεά᾽ ΞξξΕ μαββϑίνε οἵ προστίθημι. ---- καὶ --- δέ: 

{86 διρμαίΐο νογά ρῥ]δοεα Ῥεύνεεη. (Οἵ, αρονε, 33, καὶ ὑμεῖς δέ. 13. πρὸς 

᾿Αχαρναῖς, “αὐ Αοματηδα. ΤῊΪΒ νγὰ8 {Π6 Ἰαγρεβὶ ἄδξιης ἴῃ Αἰί]οδ, ϑοη8 

ϑανϑῃ Γ11165 πογίῃ οὗ Ατμεηβ. [}ἢ [6 βΒεσοῃα γϑαζ οὗ [ῃς Ῥεϊοροηηθϑίϑη ὙγᾺΓ 

Ατολάδιηβ, ΔΕευ 5! 108 Βο ίηρ, Θϑι 4 15} ἃ Π15 σδπὴρ Πεῖε, ἀῃα ἸαἸὰ νναβῖς 

τῆς βυτγουπμάϊηρ σουηίσγ. ΟἹ. Τ μπογά. 2, το ἢ; δηά ν. Ἁατοίε, οἰ. ΧχΙνη]. 

Τι βεδεβ πηρτό ας 1 οῖδη 58 ου 1] ἤᾶνε πηεηϊοηεα 1 σας ἢ ἃ σοηπεοίίοη 

ἃ ὈαϊΈ16 ἴῃ οἢ {μ6 ΑἸ ΒΘΏΙΔῊΒ ΕΓ ἸΠΒΌΘΟΘΒΒΙΙ ; 50 ααϊξε ΡῬΟΒΒΙΌΙΥ ψῈ 

οι] τοδά, σι ἢ Ηεμβίετῃ., πρὸς ᾿Ακαρνᾶνας. ΤῊΘ ΑὐλΔΥμΔηΪΔη5. ΜΈΓ 

οὔἴξξῃ 4] ε ἃ ψπ τμ6 ϑραγίδηβ 1 [Π15 νν ΑΓ. 14, μόρας: ἃ αἰνἸδίοη οὗ 

τε ϑρατγίδῃ ᾿ῃ δι ΎΥ οὗ ἔγοτὰ 500 ἴο 900 ξῃ. ὅ]. 15. γάρ, “νὮγ!᾽ 
-- οὐδέ, κτλ., “ΤΩΥ ὨδΔη6 νγὰ5 ηοΐ ενθῃ οὐ {Π6 115{᾿, νἱΖ. Οὗ ἔῇοβε σᾷρδθ]α 

οὗ Ὀβδυϊηρ ΔΥΙΏ5. 17. μέτρια, “τηοάεβίγ.᾽ (ΟΕ. μετριάζομεν, αἴγονε, 48. 

19. ψηφίσ. γράφων, “ Ὀγ ἰῃς ἱπιγοαποίίοῃ οὗ τηβαϑυγαβ.᾽ 20, οὐ μικρά, 

“ρτεαΐ βευύν οαβ.᾽ 1 1τοί65. ---- ἔπὶ τούτοις, “ἴοΟΥ {Π6586 Τβαβοηβ.᾽ 21. τῇ 

βουλῇ : [86 ϑεηδίε οἵ ΕἾνε ΗἩυπάταά. ---- τῇ ᾿Ηλιαίᾳ : τῃ6 (ουτί οὗ [ῃς 
Ε16]π1αϑί5, (86 ϊρμεδῦ ρορυ]ΑΓ σουτί δἱ Αἰθξηβ. Τὶ σοπϑβίεα οἵ ὄοοο 

γε Ὲγ8, ΟΠ βθ ΔηηυΔ}}ν ὈΥ ἰοΐ, πὸ ψαύα αἰντ θα 1ΐο ΘῈ νΕΥ8] 5ΠΔΔ]]ΕΥ 

αἰν᾿ϑῖοηβ. ((ἵ. δία, Ὀιςοί. ατ. ἀαπᾶ Ἀ. Αη64.) Βαΐ {π15 μα ποίῃιηρ 

πδίθνου ἰὸ ὅο ψ] ἢ ἰεριβϑαίίοη. ΑἸ] μὲ 15 βαϊἃ οὗ 1 ἤεσα ἰ5 {π6 αρβϑυγά 

Βοιραβδὲ οἵ {π6 Βα!εσυϊεατεα ΡΟ] Ποῖ ἴῃ ἢ15 εχίταναραηί βαδίίζεσν οὗ 

ΤΙπιοῦ. Τῆς Ὀαποοιηδα σοηίητ6 5 ὑνῇθῃ 1{ 15 ΡΓΟΡΟΒΕα ἴο “ εγεοΐ ἃ ροϊάβῃ 

οἰαίαε οἵ ΤΙπιομ᾽ (χρυσ. ἀνασ. τ. Τίμωνα), ΜΨΏΪΟὮ 58.411] σογη η6 {μ6 σἤδγδο- 
τοιϑοβ οὐ Ῥοίῃ {παΐ οἱ Ζευβ δῃὰ οὐ ΑΡρο]ῇἝο. 26. χρυσοῖς στεφάνοις : 

δ ΨΏΟ Παά ἀεϑβοινεά νν}6}} αὖ τῆς. ἢαπαβ οἵ {πΠ6 βίδίε εσα μοῃποσεά ᾿γ (ἢ68 

γτοβεηϊδέοη οὗ ομαρ]οίβ, δῖ ἢγβ Οὐ βταρ]6 οἱνε ἔννῖρβ, θαΐ Ἰαίεσ οἵ ρο]ά. 

ΤΠ νναὰ5 οὴς οὗ {δε Ἰαΐίθυ ΠΟ ἢ Γαγη]5ΠΘα {Π6 οσοδβίοι [οΥ {Π6 στεαΐ οὐδίοῃ 

οἱ Πθειηοβίβεῃββ "Οἱ τὰς Οτχομνη.ἢ ---- ἀνακηρυχθῆναι : νἱΖ. ὈὉγν τῆς Πετα]ά 
1 
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ἴῃ (ῃς ἐπϑαίτα δἱ (6 σγεαΐ ὈΙοηγϑῖας Γοϑίϊναὶ, οο] εἰ γαίθα ἴῃ Μάτοῃ. (Ἱ. 
Ὠεηι. 6 Οοτ. 220. 28. τραγῳδοῖς : α. τδο; Η. 613. --- Οἀχθῆναι, 

κτλ., “ΤΟΥ ἴο 15 ΒοποΥ ἰμ6 ΠΙοηγδῖα 15 ἴο ΡῈ σε] γαίεα ἰο-ἀαγ.᾽ ἘἙἸαἰίεσν 
σου] Αγαγ τεδοῦ ἃ μ᾽ ἢ ΟἹ ΔΙΡΏΘΥ εχίγανδρδῃσθο, --- (Υ]βίτηδ8. 5}8]] 

σομ6 ἰο-ἄδγ ἴῃ ΠοηοΟΥ οἱ Ιλ. ! 
Ῥ. ὅ8. 1. καὶ γάρ, “ΤΟΥ 4150. καί ἴο δ ἰακεη ψ ἢ ῥήτωρ ἄρ. ---- 

τὰ ἄλλα : οἵ. αῆονε ἰο τ. πρῶτα, 55 (49, 18). ὅϑ, 42. σοι: εἰηϊοα]ὶ ; 
ν. ἴο (ἢ δγ. 1. 4, ἐπὶ τ. σ. ὀνόματι, “ΔΙΘΥ ΨΟΌΪ ΠΔπΊ6.᾽ 1,Αἰ8 τιδὲ οὗ 

ἐπί νἱτ ἄαϊ.; ὑπό ΜἸ ρθη. ποτα 5081. (ἵ. Ῥ]αΐαγοῦ, οι. 10. 
5. ὅσα. ... εἰδέναι, 50 ἴΔΥ 8ἃ51 Κηον.᾽ καί Ἰῃἰδηδῖνε. 6. 268 ; Ἡ. 772. 

ΓΕ, Τὰρ. Τταρ. το. 7. ἐς νέωτα, “Δηοίμει γεατ.ἕἢ 9. ἤδη, “αἱ οῃοε.᾽ 
10. ὦ οὗτος, “Τὴῦν ἔπε [6]]1ονν.᾽ Ο. 148,. 2; 1. όϑο,α. 412. τυραννίδι 

ἐπιχ., “τὸ γοι δἰμλϊηρ δ τουα] ρονεῖ. ΤΠδ ψογϑί ΡΟ] 104] δ᾽ ἴῃ τῃ6 

εγε85 οὗ ἐπε ΠΠ0ετσ γ-Ἰονϊηρ ΑἸ ΠΘηΙΔη8, ἃ5 1 15, νγὰβ 8ῃ δἰἰεπηρί ἰο βαρνοτί 

[η6 σοπμϑοτςαςοη. 13. οὐ καθ. ἐλεύ. οὐδ᾽ αὐ. ὥν, “ψΠεη ποῖ ἐνεη γουγ 

ἘΠ1Ὸ ἰο ἔγεεάοτσῃ 15 ρευίθουν οἰεαγ. 5414 οἵ ἃ ββίβϑοῃ ομξ οἵ οϑα ρδύθῃῖβ 

μαᾷ Ῥεδὴ ἃ βἷασεί ὥ8. 18. δῆλος εἶ συκο.: 6. 280, ἡ. τ; Η. 707. 
19. τ. ὀπισθόδομον, “1Π6 ἰγεαβατγγ᾽; 11{. “86 Ῥδοὶς ομδια δ᾽ οΥ ἃ ἰβιαρ]8. 

Ηδτα (πὶ οὗ {π6 Ῥαγίμβαηομ, ν 1Ὸ} νγὰ8 584 45 [6 ἰγεαβασν, 15 ηο ἀουθέ 

πηδδηΐ. 21. διώρυκται: Αἰίΐς ΜΟΙ] Ρὲ διορώρυκται. Μεϊίο!, Ρ. 5ο2. 

29. ἕν... ἐπιτρίψας, “11 οσου]ά ποΐ ΔΗ ΒΙΠ1Π]|ίθ μα δΔΡοιηϊηδ}]6. {Ππ|1Ὸ 
ΤαΔΏΪΚΙη.᾽ 

72ε: 7 γαςγεῖδς, ἐΖέ 2γογϑσσίοαῦ 2λζοοορἦδ᾽,, ἐξ δοῦηε αὐῥτοαελέηρ. Ζ7271071 

σξείεες Δὶς εδαγαείογ ; σπαΐμζες ἃ ἐδηϊομς σῤέοεΐ οὗ ἀοζέοτυ αανζεο, ἀραὶ 

ελαγΖαδέν γέῤαγο Ζέγε τοῖδζ ἄεαυγ γ»ηαϊζοες ὀἰοτυς. 

ῬΡ. ὅ9. ὅδ4. 2. Θρασυκλῆς : “Μτ. Βοϊάξεαος᾽ ροἶνεβ δὴ ἰάβα οὗ τῆς 
ἔογος οὗ {μ15 παᾶῖηθ. 93. μὲν οὖν, “ἀϑϑύτγεαϊν ἴ{ 15 πὸ οἰποτ.'----- ἐκπετάσας, 
κτλ., “ΜΊ ρατίςα Ὀςατγά, δηᾶ Ἔγεργονβ ἀρναγαὰ ἰγαϊηεα, ἀπ ϑυναρρετίηρ 

ΑΑΥ (τι) 811 ἰο δΙτη5611,᾽ εἴο. 4. τ. ὀφρῦς ἀνατ.: ἃ 5'ρῃ οὗ ῥχ]άβδ. 

(ΓΕ. (ἴδ. 4. ------- βρενθνόμενος : οἵ. Ατ. (Ἱουή5, 3262. ἜΠε 1 δίῃ νεΥβΊ ἢ 
ἰδ καβ 1ἃ ἴῃ ἃ ριδερηδηΐ 56 ῆη868 : ργαῦί7. 5ΈΩΠ72 ας δηῤεγὦξ 271247:77147.715. 

5. τιταν. βλέπ., “Ἰοοκίηῃρ ανεσυ Ἰηοἢ ἃ ΤΙίδιι.᾽ 6. 150, ἢ. 2; Η. 547, ὦ 
-- ἀνασεσοβ. τ. ἐ. τ. μετ. κόμην, “ὙὩ Ὠ15 ἔτοηΐ Πδῖγ ὈγυΒῃεα Ῥδοὶς ἴῃ ἃ 
ΘΟΑΓΘα βογί οἵ νναγ.ὄ 6. Αὐτοβορέας τις, “ἃ δοτί οὗ τεσ] Βογδδβ. 

αὐτό υϑεα ΥΔΙΕΙ͂Υ 1 σΟΙΠΡΟΒΙΊΟΙ ΜΙ ὈΥΟΡΕΙ͂ ΠΟΌΏ8, 85 80 οἰΐβῃη ψΠ 

σοι, ἰ0ὼ ΕἸΡΏΑ51ΖῈ [ῃ6 τοα]γ. [Ι͂ὼ Ἀπδπεῖ. Ῥίδθο. 12, Αὐτοθαΐς. 

7. οἵους ὁ Ζ. ἔγραψεν, “45 Ζευχίδθ ρΡαϊμίξα {Πεῖη.᾽ Ζευχίβ, ἃ οαἸθγαίβα 
Ῥαϊηίοσ οὗ δυδοϊθα, μο Ἰἱνεά τὰ [88 ἀρὲ οἵ [6 Ῥεϊοροῃπεβίδῃ 'γ87, α15- 
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ἰπρα 5ῃ 64 ἔοτ {πῸ ομαιτηῖηρ θεδαίΐν δηά 116- ΚΘ 655, 45 γ7611 ἃ5 Ἄεχρυβββῖνε- 
ῃ655, οὗ ῃΪ5 υἱσΐαγεβ. Ἐεδά Τοίδη  ἀεβουρίοη οὗ ομα οὗἉ ἢ]5 Ρ]οἴαγ65 [ἢ 

ἢἶ5 “Ζευχὶβ οὐ Αμπέϊοομαβ.᾽ (ΟἿ. ΕλΊῦκς, ὈΚ. 2, οἢ. 1. 8. σχῆμα. 

βάδισμα : ποίΐος οἸΐά51η, Δηα οὗ, ἴο Ῥγτθδιη, 6 (4, 2). 9, μυρία ὅσα, 

“4αϊξα ᾿πμυ πη ταῦ ]6., ΕῸΥ {Π|5 88 οἱ ὅσα, ν. Μ. τοῦ, α, Ἀ. 4; Κι. 3496, 7, 6. 

10. τ. ἡδονῇ χαιρ., “188 νοΐδη165 οἵ Ρ]θαβαγα. 11. τ. ὀλιγαρκές, 
“Ἐγαρα!ν.᾽ ---- ἐπειδὴ --- ἀφίκοιτο ... ὀρέξειεν ... ἐπιδείκνυται : ἔΟΥ 186 

οὗ ορί., οἵ. ἰο Οβαγ. 1 (11, 9). 412. μεγάλην : ῥτγεαϊοαΐα, ν. ἴο ῬΥΘΔΙη, 2. 

13. ζωροτέρῳ, “1655 ἰδῃηρετεα,᾽ ν]Ζ. (ἤδη 584]. ατβε 8 ἀβαδ]ν ἰειηρετοα 

{πεῖν της ΜΠ υνδίευ. 14. καθάπερ, κτλ., “45 ΤπΠουρἢ ἢς δά ἀγαϊηθά 
ἃ ῬΘαΚεῖ ἔγοιῃ Τιοῖμε, 6 σοηποίβ ΒΙΏΔΒΕΘΙΓ 1 ἃ ΤΩΘΏΠΕΥ ΟἸΤΘΟΙΥ ΟΡροϑιΐα 

το 815 τηογηΐηρ ἰδοίατοβ.᾽ ΕῸΥ Λήθης, ν. ἴο ΟΠΔΥ. 21 (27, 24). 19, τὴν 

ἀρετήν, “ πῖ5 νἰτγίας,᾽ “ ἐδέ νἱτίας ᾿ Π6 ῥγαΐθβϑ 80 τηποῦ δρουῖ; νυ Ὦ116 αῦονς, 

1. 9, 8 ᾶνβ περὶ ἀρετῆς “ιϊμουΐ ἰΠ8 Δυίῖο!θ, Β:ΠΠΡΙΥ ὁ αρουΐ νἱτίαςβ.᾽ 

20. ὡς ---- καταλίποι: ν. ἰο ΟΠΑ7. 1 (11, 1). ὅῶ. 21. μεμψ. ἀεί, 

4 φοῃξίηπ4}}γ ΒηἸησ ἔδα]τ,᾽ ὁ ΠΕνΘΥ 58 }|5Π66᾿ 22, τ. πλακ. ὅλον, “{ῃ6 

ΜΠΟΙ86 ραϑβίτυ.ἢ ---- μόνος τ. ἄλλων, “αἱοης διηοηρ 411᾿; 11{. “δοῃβ οἵ [ῃ8 

γαϑί.᾽ (Οἱ. Ἑπηρ., “ἂς οὗ 411 οἴ μευβ.᾽ 23. ἢ ὅ τι.... ὄφελος, “οἵ ννῆαί- 

ΕΥ̓ΘΥ Π15 ᾿πηϑαίδο]α στεθα δηά νοσδοῖυ [δηοὶθβ. 24. οὐκ... ὀργῆς, 

“ηροΐ ΟὨΪΥ ἴο {ῃ6 ρΡοΐηΐ οἵ ϑἱηρίηρς δῃηᾶ ἀδηοηρ, Ὀὰΐ 4150 οἵ αἴσαϑα δῃά 

δηροτ.᾽.---ἕ ὀρχηστύος ---Ξ ὀρχήσεως : ἰοιιπ ΟΗΪΥ ἴῃ ΗἩ ΟΠΊΕΥ Δηα ἘΠΠΡΙ65. 

26. ἐπὶ τ. κύλικι, “σὺρ ἴῃ παπα.᾽ ---- τότε δή, κτλ., “ἴδῃ ἀουθι1ς655, 

δεϑὶ οὗ 411, οοῃοεγηΐηρ τηοάδγδίοῃ δηα ὑτορτιοίγν. ΑΝ Βδΐ ἃ ροίατε ̓  να 

ἃ ΠΟΙΠΙΠΘΠΓΑΙΥ ὉΡΟῺ 1ῃ6 50-ϑἰγ]εα ΡΠΠ]ΟΒΟΡΏΥ Οὗ ἴῃο886 {165} Α Ρ5Υ, 

σ᾽αϊςοπμουβ οἱά ἔβ!]ονν Ισσούρῃίηρ ἀροῦ [6 σοτρϑην τηϑιά 1 Ρ᾿γα 1565 οὗ 

τερρούδαησα δηά νἱτίαθ! 28. ἤδη, κτλ., “Αἰγεδαν {πῸ6ὶ ὑγούβδε ἴου ἢ15 

υπτοτηρο γα ροίδίοηβ, αημα ἢ15 αἰΐεγαησα ἰδαρ μα ]ν (Π1οκ.᾿ ὑποτραυλίζων 
ἔουπα ΟὨΪΥ ἤδΓ6. 

Ρ. 60. 1. αὐλητρίδος : [δΘηγ1416 Πυΐθ- ΙΑΥΘΥΒ γεσα αἰναγβ Ὀγεϑεηΐ δὲ 

1ῃ6 ϑυροβία. 566. Ββοῖ. Ομαγῖ. ἔχο. ἴο 80. 11., δῃᾷᾶ Εχο. 2 ἴο 86. νἱ. 

2. τ. πρωτείων : ἀερεμ8. ἀροὴ παραχωρ. ; Ε. 174; Η. δ8ο, --- “ πιου] 

ποῖ γιεϊά τῆ8 Ραϊπὶ ἴο δηνθοαν ἴῃ ἰγίηρ ΟΥ ᾿πριάθηοα ΟΥ ἀνδυῖςε.ἢ 

5. τ. πρῶτα: ν. ἅθονε ἴο 35 (49, 1). .----- ἡ γοητεία, κτλ., “τη ροβίθγε οῸ65 

Ὀδβέογα Ὠΐπι, 54: 6] θη 685 γν41Κ5 δἱ Ὦ15 5146. 6. καὶ ὅλως, κτλ., “ἴ΄ 

Βῃοτί, ἃ ογεαΐισε νευβοα ἴῃ 811] Ῥαΐ δνευνίβίηρ, ἴῃ ΟΥΕΥΥ τεβρθοῖ δοσοχη- 

ΡΒ, δια ἢ ἃ ναυὶοῖν οὐ ρετυίβοϊοηβ.᾽ 9. χρηστὸς ὦν, “πα [6]1ὸν 

του ἢς ἰ5᾽; ἸΤΟΏΙΟΔ]. --τ-- παπαῖ, κτλ., “τῆ8 ρίασαε  ΤΏΓΑΒΥΟΙ ΕΒ. 15 

Ιαϊβ.᾽ ἡμῖν εἰἷοα]. δὅ6. 11. τ. πολ. τούτοιξ : ἀδρεηάρηξΐ ἀροη ταὐτά. 
α. τι86; Η. 6503. 12. ὥσπερ οἵ, κτλ.: εχρίαϊηβ {π6 ρτεοβάϊῃρς σομλ- 



22ὃ ΖΖ2ΖΖΟΛ. 

ρῬατίϑοηα. 14. ἐλπίδι: σαι56. Ὁ. τὅϑ, 1; Η.ὅτι. 15. οἷον σέ--- οἷος 

σὺ εἷ..-- στ. ὄντων κοινωνικόν, “11Ό6͵4] νΥ 1 615 ΡΟΘΒΘΒϑΙΟη5.᾽ (Ὁ, 1δο, τ; 

Η. τὃ4, α. 16. μᾶζα: ἔοϊ οοά οἵ τῆς. αἴεεῖκβ, ν. Βεοῖς, (δι. ἔχο. 

ἴο 86. ΥἹ. 19. ἡ ἐννεάκουνος : 4 ἔοπηΐϊαίῃ 1 [ἢ6 5ου1}-Θαβίθσγῃ θοσγίίοῃ 
οὗ Αἰῇδηβ, ποῖ δι ἔχοιμι [1115515, Κηονψῃ 4150 ΡΥ ἴῃ6 παιὴθ Καλλιρρόη ; 

Ἰηἰσοάαορ ἃ Ὁν Ῥεϊβιβίσαίαβ Τὸ δα ᾿ἴηβ ΡΊΡρ68,  θησς. {Π6 ΠΔΙΏ6. 

τρίβων : 4 5ΞΠοτί τηδηῖ16 οὗ σοαᾶῦβα ἰεχίασθ, σοῦ Ὀγ {πΠε6 Θραγίδηβ δὰ ὃν 

411 ψῆο αϑεοίεα τῆς ϑραγίδῃ 5: ΠΡ] ΟΙΕΥ ΟΥ̓ ΤΠΔΏΠΕΘΥΒ, ἃ5 ποίδίἷν [ἢ6 Οὐ ο5 

δηα ϑέοϊοϑβ. ---- ἧς βούλει τες εφζμουζξ. 22. σοῦ --- χάριν : Ατὶς νψουϊὰ 

6 σὴν χάριν, ἕμα σγαΐϊα. (ΟἿ. Ἰα5ὲ Ῥεῖονν, ἐμαυτοῦ χάριν. Ὁ. τόο, 2; 
Η. 552 δῃηὰ 677. ---- ὧς μὴ διαφθείρῃ : α. 216, 2; Η. 740, α. 25. εἰ 

πείθοιο... ἐμβαλεῖς : ν. ἰο Ὄγεδγῃ, ὃ (4, 23). ----- μάλιστα μέν, “γοιι ν}}]} 
ἄο Ὀδϑβί ἰο τον, εἴσ. ΑπΕ 6515 το {Π15 μέν, δέ, 1. 30. 28. ἐς βάθος, 

“1τηΐο ἄξδθρ ψαίετ. 29. ἐμοῦ ὁρῶντος μόνου : {15 τη 75 ἴῃ ἃ δίτικίηρ 

ὙΑΥ [Π6 5ἰ ΠΟΈΎ ΠΥ οὗ [ῃη6 φἄάνίοθ. δ. 90. σὺ δέ: ἴον δέ ἴῃ ἀρο(οβ5, 
τ τ 927), 9 ΝΕ Ε7: 

Ῥ. 61. 1. κατὰ τάχος ; 45 ἴῃ 1Ὺ (37, 8). 3, ᾧ μὲν. .. ᾧ δέ-:Ξ 
τῷ μὲν. .. τῷ δέ. (. 151, ἢ. 3, εηά; Η. 525, α, β. 4, εἰ --- εἴη. .. 

δίκαιος (3.. ἔσται) : 45 αϑὲ Ὀεον, ἵκανον (3.0. ἔσται) εἰ . παράσχοις. 

ΜΊΤ. κ4, 2, α. 8. πήραν, “νγα]1εἰ. ΤΠηΕα βᾷοκ (πήρα), ἴῃς σοαῖβε δτογί 

ΤΏΔΏ1|6. (τρίβων), αὐα τῃς βίδες (ξύλον) ψεῖς (π6 οαϊνναγᾷ 5ρη5. οἵ 186 

ΒΡ] οἰ ἐγ- αὐ θοιησ ἀοοίΓ Ἐ- ΟΡ οΙΒ οὐ τῆς ἄδγ. ----- οὐδὲ ὅλους, ὁ ποῖ 

ααϊία.᾽ ---- μεδίμνους Αἰγινητικούς, “ Ὀπ5}.6]5 οὗ Αδρίηδ.᾽ ΤῊς ῬΈΠΕΙ οἔ 

Αδρὶηα σοπίαϊηδα βοιηοδιηϊηρ τότε ἴπδῃ ἴνοὸ οἵ οὐχ Ὀυ 5615. 50 18 
ῬΆΙΠΟΒΟΡΠΘΥ πλαΐζοβ ἃ ογοίθϑαθοὶν τιοᾶςδϑδὶ ἀευλδηά. 10. μηδὲν... 

φρονεῖν, “(πὴ οὗ πουαρῃΐ Ῥεγομα ἢ15 ψ4]1 εἴ"; 1.6. ὈῈ σοῃίθης 1 ἢ Ῥαγα 

ὩΘΟΘΘ51{165. 12. πρὸ τ. πήρας : 5ΠοΙΐ [ΟἹ πρὸ τοῦ τ. πήραν ἐμπλῆσαι. 

19. εἰ δοκεῖ, “1 γοιν ρΙεαβε.).----- φέρε: ν. ἴο (δΥ. αὶ (14,12). 2317. μὼν 

τι, κτλ., “1 Βανθῃΐ ρίνεη γοῦ 5ῃοσχί πηβαβογε, αν 1’ 18. χοίνικας: 

ἃ ΠΟΘ ΩΙΧ νγν8 δρουΐ ἃ ααατζί. 

774 ἐλγοερ' Ζγεγεασές, ἀγα] 777720722 ἔα δες γο,εοῈ 2|2671 ὦ οἴζσλέ Ζ1, απ 265 

ἔλεε ἂς ἐλεν εοχῖς τυζέ σέο). 

ὅϑ8. 20. Βλεψίας, κτλ., “ Θ'ΠλΑΥῖς,᾽ “ΘΒΑΓΕΙ,᾿ ἀπ ὁ ΒΚΙΛΗΙ ς᾽ ρῖνε ἃ ποίϊοῃ 

οὗ {ἢ688 ὨδΙΏΉ65. 21. καὶ ὅλον τ. σύν. τ. οἰμωξ., “Δῃηα {Π6 ΨΏΟ]Θ ΑΥγαν 

οἱ ἴποβα ο ἃ φρυοδηϊηρ αὐ ἰδ. 23, ἀναπαύω : ἀε]!]ραγαῖῖνα 510]. 

24, ὅτι: ν. ἀῦονε ἴο τὸ (37, 11). ---- ἐπιχαλαζῶ, “ Ὠ411]} [δ 45. {ΠΟΥ 

ΔΡΡτοδοῖ.᾽ Τα ψοτα [ουηα ΟἩΪΥ ἢεΓβ. 



1ΠῸ τοις, 

ΙΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΙ5 οδαγπμΐηρ ἀἸαορα ἰθδοῆεβ ἃ ἰθββοη οἵ αὐἱδέ σοη θη! ηθηΐ 
ψὶ ἢ {86 ἰον]ν οἰγουιηδίαποθβ οἵ [Π6, Ὑ βδ ἢ Ὀτίηρβ Ί ἢ 1 στανα 

γΓΕΞΡΟΠ 5 ΠΠΙ65, αἰθαάναπίασοβ, ἀηα ἰεπηρίαίοηβ, ἔγοπη ψΐ ἢ (ἢ 8 

Ὠα]ς ἀγα ααϊΐε 6. Ἐνξη ἃ ῬοοΥῦ οοὈΌΪοΥ βῃου!α ποΐ ΘνΥ {ἢ 8 

Ιαχυτγίου5 τίςἢ ; Ὀαΐ ἴῃ 815 νἱτγίαθ, ἢ15 Δου παῖ ηρ με] ἢ δηα βἰγεηρσίῃ, 

ἢΐ5 γτεεάομῃι ἔγοπι σαγα5 δηα (μ6 Ἰαύροῦ ἀδηιδης5 ΟΥἩ {Π|{, σου α ππηὰ 

σοπίθδηΐ 8Π6 Ρδ6δ6βΕ. 

Τιαοΐδῃ ἀϊβρίαγϑ μῖ5. αϑδὶ [6 ]1ΟἿΥ ἴῃ (ἢ6 οσἤοῖοβ οἵ οπαγδοίθυβ. 
ΜΊΚΥ]οΚ 5. ἃ ΠΆΡΡΥ, σϑγε]θβϑ8. σοῦ ]6Γ, γῆο μὰ5 σοίζθη 1{ ἰἸηΐο ΠῚ5 
᾿Ποδά (παι ἴ ψουα 6 ἃ τηϊσ ιν ἤπε (Πϊηρ ἴο Ὀ6 το. ὍΤῇα. (οοκ 

ΓΟρΡΓΘϑθηΐβ ΤΏΔΩΥ ρούβουβ, ΔΜ ἃ δἷν Ἰδιρῇ δ Ῥυίπαρούαβ, ἢ15 

ἀοοίτίηθ Οὗ πηδιειηρϑυοῃοβὶβ 15. ρὰΐ ἰηΐο γα! βἰἴοη ; δηα 50 1ῃ6 

ΟΟοΚ 85 ἰδ την ᾿ἴνθ5, δηα ἢδΔα ναῦουβ ἜἘχρουθησθϑ, ΜΉ ΪΟὮ ΘΠ4]6 
Πϊπὶ ἰο ργορουηά ἢἷ5. ἀοσίνίηεβ ἰο [ῃΠ6 ἀαζεὰ δηᾷ ἀουδίϊηρ, σοΡΌ]ΕΓ 

ν᾿ ἢ δὴ δἷγ οὐ δαἰζῃογιζαίΐνα ἀϑϑαγδη σα. 

ΤῊὴδ σαηΈΎΆ1 ΟτΠ οἵ 6 αἸαίοσιιθ τᾶν 6. ὈγΙΕΗ͂Υ Τεργοάμποθα ἃ5 
[0] ονγ5. Τοηρ θείογα ἀδυθγθαῖκ ἢΪ58 ογοσίηρ ΓοοΚ τοῦδθ5. ΜΊΚΥΙΟΒ 
ἔγοτ ἃ ποδί ἀ6] σὰ] ἄγθαπη. Ἠδ σατβεβ {π6 ζοοῖϊς τουῦπαϊν, δπά 
{πγοαΐῖθηβ ἢ ἢ ἀδαδίῃ δἃ5 ΘΟΟῺ 845 Ἔνεὺ ἢἣξ σδῆ 566 ἴο οαίοῃ ἢ ]Π]. 

Το (ῃς σοῦ ]Οτ 5 ᾿πῆηῖ6 δϑιοῃἰβτηβηΐ, (πε (οοΪς σρραῖκβ, ᾿ 5 Π  γὶηρ 

ἢἷς. ογονίηρ ; --- 5Βῃονίηρ, ὈΥ Γαίδύθησαβ5 ἴο (6 Ηοπλεγῖο βογρίαγαϑ, 
{παὶ οπθ 5ῃουϊά ποῖ θὲ 50 ρυθϑίν αϑιοπηεά αἱ ἃ σοοκ᾽β βρεακίηρ ; 

ΔΗ δϑϑογίηρ (μα μῈ Ὧο ἰοηρ 816 ἀρῸ 864 (0 Ὀ6 ἃ τηδῃ, αδηα {[γαΐ 

ἴοο ἢο 1655 ἃ οὔα ἴδῃ Ῥγίμαρογαβ. Ἐνεῦν ἰγεϑἢ βίαίεηθηΐ οὐ (Π6 

(οοὶς ἱπούθαβοϑ ἴῃ 6 σοῦ Ὀ]6γ 5 νοπᾶεσ ΗἨδ ψϑηΐθ ἴο ΚΠΟΥ͂ ΠΊΟΤΕ 

δὈουΐ τῃ6 τηδίίεῦ ; ἰηάςεα, ΒῈ οδῃ ΠαγαΪγ δὰ ψ ϊοὰ δ6 ψουἹά 
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ΡΓΘέοσ, - ἰο ἤανα (6 (ΟΟΚ {6]1 411 5 βίουυ, οὐ ἴο δῃη]οΟΥ δραΐῃ (ἢαὶ 
ΤΊ Υν Ιου 5. ἄγε. ΤΠ6 συγ οϑίν οἵ (η6 (ΟοΚκ 15 τουββά ἴῃ ἰατῃ ; 

Δα δ 5 τεαυθδί ΜΊΚυ]ο5β. ταϊαῖεϑ ον, (η86 ενβηΐηρ Ὀεΐογθ, ἢς 
αἰηθα ἰῇ βυαμρίαουβ. δέν] δῇ [η6 ουδὲ οἵ ἃ το τηδη, Επογδίαβϑ ; 

ἢονν 6 τϑίυγηθα Ποῖηὴς ααϊία πηϑ]ϊονν, δηα ἀγεαπηεα πα ἢ δά 

Ἰη ΒογΙἰβα 811 τη 6 σε! οἱ Ἐπογαίεβ, πα νγὰβ Ἰυ5ῖ δηίθγίδ  ηἰπο ἢ 15 
{16 η65 δ ἃ τηλοη!Ποεηΐ θα πηααδί νη [η6 (ΟΟΪς᾽ 5. ὉΠ. ΠΊΕΙν γον] η 

ΜΌΪΚ6 Πΐμη ἰο 1Πῃ6 οἱ ά-[π|6 ρονετίγ. “ἍΝ μαΐ " ϑδαγβ ἰ8ε (οοῖκ, “ ἀο 

γοῦ [Ὠ]ΠΚ 50 τιθῇ οὗ ροΙα δηὰ ννϑ δ] ἢ 845 4}1 (Παΐ }᾽ “Ὑ65, οὗ σουγδ6. 
γνηαΐ Βοῃοῦ, ννηδὶ σοηϑί ἀβγαίοη, γε] ἢ Ὀτίηρο  ΤἬΘΓΟ 85. ΘΊΤΊΟΏ, 

ΟἿΟΘ 84 ΘΟΌΌΙΟΓ {κα τγϑϑῖῦ; 566 ψῃδί ἃ ἥσιυγε 6 πον ουΐϑ ΙΓ [ῃ6 
ΤΊΟΏΘΥ Ὠἷ5. σουδίη ἰεἢ., Βυΐϊ ΨὮΥ ἀο τοὺ ἰΔυρἢ ἢ “ὙΠαΐ γοὰ 50 

[ορα]γν ΤΏ1η1ς θα] ἢ Ὀγΐηρθ Παρρίηθ55} 5Που]α ποῖ 1 ῆον, δἰζευ 
411 [ῃ6 ᾿ίνεβἩ 1 βανὲ ᾿νε ἢ 1 ἤδνεῖ 584} ἃ ὨΔΡΡΙΕΓ 116 ἰἢ8η γουγϑβ.᾽ 

.Ῥαίε ρῖνε γοῦ βδᾷο } Βαΐ [611 τὴ δουξ γουγβοὶῇ; Ἐπουρἢ, ἢγϑέ, 
Πανα 1 ἴοο ραβϑϑεὰ [γοῦρ ἢ 50 0}} ἰγαηβιουπηδίϊοηβ 45. γοὰ 9) “ Υ868, 

ἀουθ 1655, δηα 5111 ψ 1]; Ῥὰΐ γοὺ οαηηοὶ Κηον ψηδί.᾽ ΤΏθη [ἢ68 
(ΟοἸἰκς ἀδϑοσῖθεβ ἢ15 Π|δ αβ ΕΌΡΠοΥθα5, ἢ ἃ οὐ ἰοίϑτῃ οἵ Ἡοπηθυ ; 

45 Ργίπαρογαβ, ΜΙ ἃ ἰγαναϑίν οἵ 15. ἰθδοῃΐηρβ; 845 Δβϑραβῖα, [Π6 
Γδτήοι5 [ανουιία οὐ Ῥεσίοϊεβ : 16 οΝ ἢ6 νγὰ8 ρὨΠοβορῆθγ, Κίηρ, 

θεσραγ, δηᾶ 811 βούῖβ. οἱ ἰβίηρϑβ εβϑίά6β; θα  οὐζεητ 165. ἃ σοοϊς, ἴῃ 

ΜΪοἢ σαρδοῖϊ 6 Πα ᾿νε ννἱτἢ ΠΡ δηα 1018, ἃ5. πον Μὴ 

(ῃ6 σΟΌΌΪετ, αὐ ποπὶ Πα ἰαπρ]!5 ἜΥΕΥΥ ἀδΥ ΤῸΓ ἷ5 Δρϑυγά βῆνυ οἵ 
{Π6 τίς. νην, σοι] Πα 566 θη) 85 [6 Ὺ ΓΘΑΠῪ ἀγα, ἢ6 ψου]α 

51Ὶ116 αἱ 815. ἔθ 5 ἐπουρῃΐ ταὶ σοὶ ἴῃ αραπάδηος Ὁ] η95. ὨδρρΡί- 

ῃ655. ΤῸ 58ον [ῃ6 [ὉΠ]}ν οὗ {πΐῖ5, {π6 οοκ ἀξβουῖθεβ ΜῈ οτϑαῦ 
Γ]Πη655 δηά εἰοάθθποα ἰῃ6 ἐἰγῖα 5. πᾶ ἰγοῦθ] 68. οἵ τοῦ πιεη δηΐ 

Κίηρβ. Τῇδ ΠΟΌΌΪΕΓ ταοορηΐζοβ {π6 γαῖ οὗ 411 (ῃ15; Ὀυϊ 517] 

ταὶ ψομᾶογξυϊ ἄγεαπλ Ὠδαηῖβ ἴτη, δά 6 σαπηοί σοὶ τὰ οἵ 15 {Π|6- 
Ἰοην ἀεϑίγε ἴο 6 τίς, ββρβοίδ!ν 45 μῈ ψοῦ]ᾶ {κα ἴο γαραὺ ΘΙ ΠΊΟὴ 

906 οΟὗἨ ἢ. ἀρϑίατί ἰπβοίδηοα ὙμῈ ΟΟΟΚ ΜΠ] βαβ]ν αἰ 5ΡΟ55655 

Ηἶπι οὗ {παὶ Ιάθα. Ηἰ5 τίσῃς ἰ411-ἔδαίῃευ 15. επἀονεαά τυ] ἢ τηαρῖοδὶ 
Ρονϑῦ. Τῇ σΟΌΡΙΕΓ ρα]}15 1 οὐἱ; δηά, αὐπιβα ΠῚ [ῃ15 (Δ]}]15τηδῃ, 

{ΠΥ νἱϑῖς ἀπβεϑη (Π6 Βουβα οὗ ϑδίμηοη, απ πη ΐτῃ νγαιοῃϊηρ ΠΪ5 

ΤΠΟΠΕΥ͂ ἴῃ δὴ ὩἈΡΌΠΥ Οἵ 5]66ρίββϑβϑῃββϑϑ δηά [θαγβ ; οἵ (πίρθοη, {86 
ὈΒΌΓΟΓ, Μὴ ΠῊ ογατηρεα βηροΥβ ἴθ ΠΕΥΝΟΌΒΙΥ σου Πρ ἊΡ ὨΪ5 
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Ιηἰογοϑοῖ; οὗ Ἐπογαΐθϑ, ἢ ψ ο ἢ6 δαά αϊποα, νοῦ Ὀδθα δηᾶ 

γεν πο ΠΟΘ ΠΕΪΟΌ5η 655 ΤΌᾺη5 τοῖ, ὙΠ6 ΘΟΌΌΙΕΓΙ 15 αυϊίς. βαιβῆβα, 
Δηα τοίαγηβ ἰο ἢῖ5 ἰαϑὲ, σοηϊεηίεα νυ 15 Ἰοΐ. 

ΤΠῈ Πτϑὶ ραγί οὐ {π6 ἀϊαίοσαθ Ὀθαῦβθ ἃ βίτκίηρ Γοβειη απο ἴο 
οὔξ οὗ (ῃ6 ΕΡ΄[531165 οἵ ΑἸεΙρῆτγοη (ει οὗ {π6 {π|τὰ θο0Κ). Βαῖ τὶ 

ῖ5. ΩῸ ΘΑΞΥ τηδίίεγ ἰο ἀδοϊάθ ψ]ο ἢ ΟὨΘ, 1 εἰτῆ θυ, θοσύγονεα [το πὶ (86 

Οἴμοῦ, οὐ νμείμου θοίἢ λυ ποῖ να ὈΈθη πε (θα το Βοη6 ρΓΈν Ιου 5 

Δαΐῃοῦ, ΜΙκγ]ο5. τηθοῖβ ὰ5 ἀραΐη ἴῃ οί η 5. “ (ἰδίδρ 5, ΠΕΥΘ 
ἢ6 15 ἴς8. δαῖης Πρ -πδατίβα, νοὶ 16 Γε]ονν αἰζεῦ ἀθδαίῃ 5. Ὀεΐοταβ. 
ΟΠδγοη 5 θοδέ 15. ογονβά, δηᾶ βείβ ὁ Ἰδανίηρ ΪπῚ προη [6 5Π0Γ6. 

Ηδ ρῥ]υαηροϑδ ἴῃ ἴο 51) αἴζεῦ τ, θαΐ 15 μααϊδα οἡ Ὀοαγά δηα οίνθῃ ἃ 

βεαί δϑίγιαθ {Π6 μου] άθγβ οἵ ἃ ἰγγδαηΐὶ ψῃοτη 6 564 ἰο {Π1ΠΚ 500} 

ἃ ΟΠ δΎ] ρούθοθαρθ Α8 1η)6 οἰμεῖβ ννα]} 50 Ἰἰοπαϊν ννμαΐ τη Υ 

αν [οἵ Ὀϑηϊηα, 6. πιοοῖκδ {π6πὶ ψ ἢ σα Οἢ ἰΔηγθηςταίοη5 α5, “ Οἢ 

ΤΥ 58 η64]5} ΟἿ τὴν οἱά Ὀοοΐβ ' ΑΪδ5, αἰδϑ, Υ οσητοῦΐ 50.065 ᾿᾽ 

ΛΝ ΏΘη ἢ γϑασοῇθ5 τῆς σουτί οἵ ἈΠδαδιηγδηῖα5, ἃ ὈΓΙεῖ ἜΧϑη] δῖ οη 

ϑ5ῃοννβ [6 Οἰθδῇ 655 οἱ ἢ15 8080], δηά ἢδ 15 δεηΐ δ οὔθ, δίοῃρ ψ ἢ 

ἃ ογηῃΐο ΡΒ] οβορετ, ΟΕ ἰο [η6 [5]απάβ οἵ (ῃ. ΒΙ]65568α, 

ΤῊΘ ρογίθοις δαβα δηδ ουδοθία]ηθϑβ οἱ (15. αἸδίοραβ πλατῖς Τὰ Δ 5 

[ἢ6. ΡγόῦΔὉ]6 ψοΥΚ οἱ Τμποΐδη 5. Ὀθβϑί ρεγοα, θη ἢΐ5. δίνας δὰ 

Ταδοῃϑα 15 μΙρμοϑί πηαϊυσγιίγ. [15 δία 15 οἵ ἃ σϑηΐαὶ, ΠαΡΡῪ βοτί; 

1ἴῖ5 ΒΟΥ ΟΏΘΟΓΥ ΔΠη6 ΒΌΠΒΗΪΩΥ ; 5 1586. Οἵ ἱποϊάθηΐβ δῃηᾶ 1Ππ|5{Γἀ- 

ἘἰΟὴ5. δἰνναυϑ [ἘΠ] οἰϊοιβ; 115 οἴΐδοί προ {π6 γδα θυ β τη Ἰαβίίηρ 

Δη6] ΔοΥΘΘδΌ]6, 

ΝΟΤΈΕῈ 5. 

ΖΖεὲ φαγῖν ον το, Οὗ Ζϊς Οοεβ αγοιδος ἤ͵ζξνέος Κη: ἃ αἰρίζοζίηά ἄγεαγε. 272 
αήιργῆ τρῤόγαϊζας ἐζς Οὐεῤ, εὐλο γεῤῥηεδς 171 αἸΦ7ΦΤε6. 

Ρ. 62. 1. 1. ἀλλά: ροϊηΐβ ἴο ἃ ρίενίουβ [πουρμξ μΕγῈ ὈΠΕΧΡΥΘΒΒΕά, 
δηα ᾿πἰγοάποθθ π5 δ οὔσα Ἰηΐο ἴῃς τηϊάϑέ οἱ ἰῆ6 βο ] αν. ΜΙ {815 

Ῥεριηηΐϊηρ, οὗ. ΑἸοΟΙρΡΏγοη, 3, 10. 2. ἐπιτρίψειε: (. 251,1; Η. 721,1. 
3. ὅς... ἐτήγειρας : α. 238 ; ΗΠ. δ22. 4, εὐδαιμονίαν : οὗ. ΟΙΠατ. 
ΓΙ (20, κ᾽; πη. 48 (56, ο). ---- διάτορόν τι κ, γεγ. ἀναβ., “ὍΥ γουγ ταί 
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5871 δηά ρἱεσοίηρ οὐΐοῦγ.᾽ ἘΕῸΓ τι, ν. Ὀτθδ, 1. Ὁ. 159, η. 2; Η,. 547, ς. 
5. ὡς... διαφύγοιμι : ὈΥγ {Π18 ρᾷτροδα οἰδδε ἰῃς (οοὶς 15 ΠΠΠΠΟΥΟΙΒΙΥ͂ 

οτβ αι εα τ (ῃ6 τ Δ]: ΟἹ οΟ5. πλοίίνε οἱ ψακίηρ 815 τηδβίευ 751 ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ 

τΠαἰ Ὡς τιϊρῃΐ ποῖ ἔογρεῖ Π18 ρου ευίυ. ---- μηδὲ νύκτωρ γοῦν, “ποΐ Ἔνξῃ ὈΥ 

Πρ ϊ, γοῦν, 845 υϑε4 ΠΕΙΘ, οἴνεβ ἃ 5ίγοηρ ΘΙ Ρ 4515 ἰο {Π6 ῥγβοβαϊηρ 

ψογά. Κ. ποῦ, 2, Ζ. 8. τ. κρύει, κτλ., “ δΔηά τῆς ἕδος δῖ [Π6 σο]α ἢδ5 

οί γεῖ τηδάβ τὴ6 ΒΟΥ, 85 115 ὑγοηΐ 15 ἰονναγα τηοσγηϊηρ.ἢ ---- τὸ ὄρθριον : 

ᾶοο. ἃ5 Δάνετ ; “που ηρ5.᾽ 9. ἀποπηγνύντι: ῥτεαϊοεαίϊνε ; “ἢτοτ {ῃ6 

οοἱά ποὶ τεοζΖίηρ,᾽ εἴς. 10. μέσαι νύκτες : {π6 ῥΙαταῖ, ψΊ ἢ γεΐθγθησα 

ἴο {π6 νναΐομεβ ἰπίο ψΒΟἢ τμ6 πἰρμὶ γα αϊνιἀε. 11. τ. χρυ ἐκ. 
κώδιον, “τῆς ἕδηοιβ σοϊάδεῃ ἤξεοε,᾽ Β1Οὴ γα σοηβίδητν συλτάεξά ΌΥ ἃ 

5166 0 ]6ε55 ἀγαροῆ. [1 ψγὰβ ἴο ορίδϊῃ (Π15 {ηδὶ [86 στεαὶ Αυὐροῃδιίὶς Ἔχρε- 

ἀϊοη αβ τδᾶθ. ΕῸΥ ἃ πποάθιῃ νοΎβί οὴ οὐ [ῃ6 416, 58εα Μουτσιβ᾿5 “ΤῈ 

δά Τεβαῖῇ οὐ [αϑοῃ. 12. ἐκεῖνο: ν. ἰο ὈτΘ8Πη1, ὃ ; ἔοΥ ροβιτοη, ΟΠΔΥ. 

24 (30, 15). ------ ἀφ᾽ ἐσ΄. εὐ. ἤ. κέκραγεν, “ἔτοιι ΘΑΥῪ νθηϊηρ ἡ 5 6 ε ἢ 

οτονίηρ." 13, ἀλλ᾽ οὔτι χαίρ. γε, “Ὀᾳπΐ πα 5114}} Ὁ ποὺ τηθδῃ8 ρεΐ 
ΟΥ̓ ἀπρυμῖβῃεα., Οἵ. Τῆη. 34 (48, 30). 14, ἀμέλει, “ανε ΠΟ οδἴξ,᾽ 
“ΡῈ βυζα,᾿ “οὗ ἃ οσετγίδιηΐν. Ππῆρν. ρδγεηίῃθο οὐ ἔγεασθηΐ ΤΟσσθγτθης6. 

.15, παρέξεις : δροά. οὗἉ {Ἀιγα ἔοΥτ ; ῥσοῖ. δα 511} ΒΌΡΡΙ16α, --- ἸΣ 1 δἰεταρί 

1... 17. ᾧμην, κτλ., “1 πουρμὲ 1 5βου]ά ὃς ἀοίῃρ γοι ἃ ἴδνου 1ῃ 
στυάρίηρ γοὰ 8ἃ5 ΤΩ ΌῸΟἢ 85 1 οου]ά οὗ [ῃ)6 πἰσμί. Μ. μά 78 5[γ]εα [ῃς 

Οὐοοἷς φθονερός. ΤὨε (ΟΟοΙκ γαρ] 165 τη Π15. ΟὨΪΥ σταᾶρα ννὰ8 Οἵ {Ππ6 {Ππὴ6Ὸ 

Μ. ν5 5] 6βρηρ αὐνὰῦ θη Πα τσὶ ΡῈ δὲ ουκ. φθονῶν --- ὁπόσου, ᾿ονν- 

Ἔν ου, 15 {με διηθηάαίίοη οὗ δορᾶς. ΤῊΣ σοτηλοη ταδάϊηρ 15 προλαμβάνων 
-- ὁπόσον ; ΜὮ1Ω ῬῪ. 45 φθάνων, ἴογ ΜΈΏΪΟΏ ἰμέῖε 15 ΜΘ. δαυίῃουῖγν. 

18. ὁπόσου: (Ὁ. 172,1; Η. 577, α. ------ ἂν δυναίμην : α. 226, 2, ὁ; Ἡ. 722. 

19. τ. πολ, τ. ἔργων, “6 οστεαίεσ ραῦί οἵ γοῦγσ ψοσκ. 

Ῥ. 63. 2. πρὸ ὁδοῦ, κτλ., “815 δομίθνετηθηΐ Μ}1}] θῈ ἃ ἢ6]ρ ἴο γοιζγ 

Βαρρογτί.᾽ πρὸ ὁδοῦ --- προὔργου͵ 3. σου (1α5ϊ οῃ6): α. 184,3; Η. 597. 

5. ὄναρ πλουτῶν, “νγΏ116 γοῦ ἄγεατη οἵ τἱοδθβ.᾽ ΕῸ, ὄναρ, ν. α. τόο, 1; 

Η. 549. ---- λιμώττῃς : α. 217, π. 1; Η. 730. 

χἥξ εοὐόζογ ἐς αοίοιγαφα ἐο ἄδαν ἃ εοοξ ςῥεαξ; ὀμέ ἐΐδ ζα 27 γέασοέγες Ζ2772 

ὧν γεγογρηεός ἕο 15.6 2707226716 5.712 224765. 

ῶ,. 7. τεράστιε: οἵ. Τίπι. 41 (52, 17. 10, εἶτα: ποί 56] ἄοτῃ υ8εά, 
45 ἤδτα, ἴῃ αασϑδίϊοηβ οἵ ψοηᾶθσ. (Ἷ. ῬΙαί. Αροὶ. 2ὸ Β. 12. πῶς... 

τέρας, “ον ποῖ ἃ τηδύνο],᾽ “4 Ἰηδῦνεὶ, οἵ οουγϑα.᾽ --- ἀποτρέποιτε : 

Ο, Ζει, 1. ΗΖ} ἂν 16. ὁτ. ᾿Αχιλ. ἵππος : οἵ. 1]. 19, 407, αὐδήεντα 
δ᾽ ἔθηκε Θεὰ λευκώλενος “Ἥρη; ΜιοΙεῖιροη μὲ ρτοσεεάεα τὸ ἔογείε!} 
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ΑΟἢ11165. ἢΪ5 ἴδιο. --- μακρὰ χαίρειν φράσας, “ Ὀιάἀἴπρο 4 Ἰοηρ ἕδγενε]. 

ΤῊΪΐθ. ἔοστηυ]α οἴζεη ἐουηά ἴῃ 1,.; 6. 5. ΒῚ5 Αος. 21; θε Μοζτίε Ῥεσερυ. 3:2. 

(Ε. μακρὰ οἰμώζειν λέγειν, ῬεΙον,, 23. 18. ἔπη, “νεῖϑε5.. Δ19. ἀλλὰ 

καί, “πᾶν, ἐνεη.᾽ ἀΦ(22, ἀποτρόπαιον : νἱ] τ τεῖ. ἴο 1. 12, ---- “Ῥεσοδιβα ἢς 
1 Πουρῆς ναὶ ἢ Ὠεαγά νγᾶ5 ἴο "68 ἀεργεοαδίβα. 239, ἂν ἐποίησας, εἴ--- 

ἐλάλησεν : (. 222; Η. γ46. 24, ἡ τ. ᾿Αργοῦς τρόπις, “με Κεεὶ οἵ 

1η6 Ατρο.᾽ ΤὴἪΕ ΑΥ̓ΡῸ νγὰ8 ἐῃ 6. 5810 ἴῃ ψΏΙΟΣ [450 δηάᾶ 15 ΘΟ ΡΔΏ]ΟΠ5 

5411664Π ἔοΥ {ῃς ρσοϊάβῃ ἤδξεσοθ Τῇ 115 Αἴμεμα πδά Ὀ]δοθα ἃ ὈϊΠ οἵ {ῃ6 

Βδογεά οαἷἱς οἵ Ώοάομα, ψ ῖοἢ Πα 16 ρονεσ οὗ φσίνϊηρ ΟΥ̓ΔΟ165 ἃ5 ψν6]}} 
8ἃ5 ἴῇς. οαἷἱς 1.561. Οἵ. Τς δαϊίαί. 52; Αρο]]οῦ. Ατροηδαΐ. 4, 582. .---- 

ἡ φηγὸς ἐν Δωδώνῃ: οάοῃδ, ἴῃ ΕΡίταβ, [6 ββεαΐ οἵ οὔθ οἵ {π6 πηοϑί 

ΔηοΙ πη Δη4 ΤΑΙ 5 ΟΥ̓Δ 0165. ὙΠῸ ταβίΠηρ οὗἩ [6 ψιηᾶς {Πγουρἢ [Ὡς οδἱκ 

{γ6 65 Ὀεοδῖὴθ δυίου]δῖα ΒΡΕ ΘΟ ἰο [ἢς εαγ8 οἵ [ῃ6 ῥυ]θβϑίβ. (ΟἹ. Οά. 14, 327. 

25. αὐτόφωνος, “ἴῃ ἃ γ68] νοϊοα.᾿ (Ἷ. ἰο ΤΊμη. 54 (50, 6). ----- εἰ βύρσας, 

κτλ. : ΠοιηοΥ (6115 {815 οἵ τῃ6 οχβῆ οἵ τῆς βὰῃ βίῃ Ὁγν Οὐγββθιβ ἀπ ἢΪ5 
σομηρδηΐϊομβ. (ΟΕ. Οὐ. 12, 395 {.: : 

εἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσι μεμύκειν, 

ὀπταλέα τε καὶ ὠμά, βοῶν δ᾽ ὡς γίγνετο φωνή. 

28. πάρεδρος, “ αἰϊεπάδηϊ. ὙὍὙῃ86 σοοῖὶς νὰ βδοεά ἰοὸ Ἡδήθβ. (Οἱ. 
Ὀεῖονν, 2. 90. οὐ χαλ. ἔμελ, ἐκμαθ., “1 πχυδὲ ψιτῃουί αἸ ΠΟ] ἐν Πᾶνα 

τηδβίογεα: 

Ῥ. θά. 8. 5. μή: ν. ἴο Ῥτδδμ), 17 (δ, 20). 7. ὅ τι καί, “75 

ναὶ. (ΟἿ. γεδηι, 1. 8. ὡς σιωπήσομαι : ̓ηΠ]γεαοῖ ἀἰβοουῦγβε, ἰηβίεδα 

οὗ 1π6 οογθσηοη οοπϑβί., ΜΙ μή αἴζεῦ [ῃ6 νετὉ οὗ ἰθαυηρ. ΜΈ. 46, η.6, α; 

Ἂ. 500, ς. 

74 Οοεξ αϑεεγές ἐζαξ ἦέ τὐας αὶ 7172 γοΐ ζογιρ' αρο. “έξγεος ας Ζεαγά “Ζαξ 
οἰαῖ ζαΐζο. 

14, οὐ πρὸ πολλοῦ : πὸ οὐ μετὰ πολύ, (ἾΔΥ. 23 (20, 30); ἀπά οὐκ εἰς 
μακράν, Ὀτεαη,1. 16. καὶ πάλαι, “ οησαρο.᾽ καί Ἰηϊςηϑῖνθ. 420, ἀπίοι: 

α. 233; Ἡ. γεὃ. 421. ἐπάγεσθαι: οὔδεῖνε ἴοτοβ οὗ τηϊᾶ416, (Ὁ 199,2; 
Ἡ. ό89ρ. Τῆς ἴπΐ. πες δηᾶ ἴῃ {με γτεϑὲ οἵ {Π6 βρεεοῦ μΒαβ, ΌῪ ἃ βοτί οἵ 
ΔηΔΟοΟ]οσα ἤθη, [κε [ῃ6 ρΙαςα οἵ ἴῃ6. ὡς σοηῃδίγαςσίοη ΜΠ ἡ ΒΙΟἢ {16 παᾶτ- 

ταῖϊνε θερδῃ. 22. μάλιστα ὑφεωρᾶτο, ὁ νγϑ ἜΘ ῬΈΟΙΔ ΠΥ βυβρίοῖουβ οἵ. 

24, μηνύσοντα: 6. 277, 3; Η. γὅρ, 4. 4277. λαθόντα ἐπιστῆναι : ν. ἴο 
Ἴπη. 2ὃ (46, 1δ). 80. “Ἥφαιστον... συλλαβεῖν αὐτούς, κτλ. : [οΟΥ ἃ 

Βυμιογοῦβ δοσουηΐ οὗ [815, 58εὲ6 214]. δου. 17. 

Ῥ, Θὥ. 2. πεποίητο : δυρτηξηΐ 85 ποΐ 56] 491 [4115. (ΓΕ, 51 Ῥεῖονν, 4, 
βεβρώκεις. (ἃ. τοῖ, 4, Ἀ.; Η. 311, ἘεπΠι. ----- ὡς ἀφείθη : νι {815 (ῃς 
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ἀαβου ρθη ἰ5 ϑιάδάδηϊν ουΐ 5ῃοτέ, ἂἃ5 Βείηρ 0611 Κηόυνῃ δηα ἔδυ] ατ. (ΟἹ. 
Ἰότῃ. ΟἸγῃ. 3, ὃ. 4, αὐτοῖς ὅπλοις, “Δτ5 δηά Δ]].ἢ 5. ὡς - ὦστε. 

ᾳ. 266, 2, ῃ. 1; ΜΤ. οὗ, 2, ἢ. 1. 6. ὅτ᾽ οὐδὲν ὄφελος, “πουρἢ 1 ἀοε8 

γοῦ πο ροοά: 8. πρὸ πολλοῦ, “4 Ἰοηρ {ἴπ16 Ὀεΐογα.᾽ 

ΛΟ, {δε Οοεξ ἕροες γιοΐ γεσαγι δαί. 272 Ζέγερείξ ὠδεαῖ ἐο ὧδ ἃ γεα7:.; αιεἶ ἐλαξ, 

ἴοο, νέλασογας. 772.6 εοὐόϊογ 97727.5 γέαδοσις 707 εἰομόίζηιο᾽ ἐς ἠαδέ; ἰο 

«υὐήελ ἐΐε Οοεῖ γεέζες. 

4, 10. φασί, κτλ., “γεθ8, ῬΕοΟρΙβ δᾶὰὺ (μαΐ ἰοο, θαΐ ΤΥ ο8858 15. αυϊία 
αἰ εγεηΐ. 12. σοι: ν. ἰο (Βαγ. 1 (11, 17). 15. ἀκούεις : ν. ἰο 

ΟΒδτυ. 4 (13, 28). .---.. Πυθαγόραν : ὈοΤᾺ αἱ ΘΔΠ1Ο5. ΒΟμ6 {{τὴ8 1 [Π6 ἢγϑέὲ 

ἨΔ1} οὗ {με δἰχίῃ οεηΐ. Β. 6. Ιῃ πη! 16 ἀρ ἢδ βειεα δὲ Οτοίομα, ἴῃ Τιοννοῦ 

Τταὶν (ἤζασπα Ογαεσα), αι βϑία]]506 4 ΤΠ6ταῈ ἢΪ5 ἕδτηοιβ 86οῖ. ΗΒ τϑδοῦ- 

ἴῃρ Ε 6 ΡΟ] ΠΟ Α] 458 ΜῈ]1] 45 Ὀ]Π]οβορἰοΑ] δηα τε] ρΊοιβ, ἀπ ἃ 15 ᾿Ἰπῆπε ποα 

ΓΑΡΙΙΥ εχίθηάβα. δ 566 Π|5, 8ἃ5 1 οσά Τυγίζοη οὔβεσνοβ, “ἴοὸ ἤᾶνα Ροϑβ- 

ΒΕϑϑϑα (Πδὲ παηλθ 1655 αὐτί οὗ πηλῖιηρ ἃ ρΡΕΥΘΟ 81] ΠΉΡΓΘβϑΊο ΠΡΟῚ τη δη ΚΙ η6, 

Δη 4 ογδαϊϊηρ 1 αν 1 41.8] ΘΠ δἰδϑυη. ΕΘ 1 ΘΔΙΙΥ͂ {ΠΠ165 15 ΠΙΒΊΟΣΥ Ν85 

ογεύρτονῃ δηᾶ ἀϊβίογίε ὈΥ τη] ο]4 Ἰαροηάβ. ἘῸΓ ξ8|] ᾿ξουπγδίϊοη, 

ὉΠ ταέθγεηοαϑ ἰοὺ ΟΥΙΡΊΏΔ] δας οΥ 165, ν. ΖΘΊΊΕΥ δηα {1 ερεσννερ ; ΘΟΠΒ0] 

αἶδο Κι ςίοτ, Βαίοτ, Τονεβ, δηα τοῖς, δῃα ΘΠ 8. ΠΙςῖ. Τπλιοίδῃ ἴῃ 

[15 ἀϊαϊοριιθ, 45 4150 1 (ηὴ6 ηἝαγαπι Αποίϊο, ΡΊΟΚ5. οὐδ ΟὨ]Υ [Πο86. ρεου]- 

ἴατ τ 165 οὐ ἀοοίτϊηθ ραβϑίηρ ἀπά οΥ [ἢ πδῖηθ οἵ Ῥυαροταβ 1 Οἢ --- ἤθη 

1 θη ουἂξ οΟὗὁ σοππηδοίίοη νν 11} [Π6 ϑυβίδθιη, δ Δ}Υ σϑία --- 816 δρϑυγα, δῃηά 

ΘΑΒΙΪν Ιεηα {πειηβεῖνεβ ἴο υμηογοῖιβ ἰγθαϊηθηῖ. ἘΔ ΠΟ ΠΘτΘ ΕΜ] ΠΟ 65 

τὴοτα ἤδη 4 5. ρ υῆοῖαὶ δοαπαϊηΐδησα ἘΓΏ {Π6 ταπεῖβ οὐ τὴς Ῥυιμαροσεβδῃβ. 

-- Μνησαρχίδην : Μηεδβδτολιι8, Π15. Ταίμου, 15 βα]α ἴο αν Ὀβθῇ δὴ 

ΕΠΡΎΔΥΕΙ Οὗ 5]ρηείδ. 17. σοφιστὴν : [ἴῃ ΘΔΙΥ {1π|6ὲ5 [15 ψοσα 116 

ΤιΑἴ. φαῤέφγις, --- " ϑαρε,, “βανδηΐ. 850. Ηάαῖϊ., 4, 95, 565 1 δ8 δὶ ΠοῃοΥ Δ] 8 

ΔΡΡε]]δίίοῃυ οἵ Ῥγίῃ. Ηδσε, Βονευθυ, ἃ 15 866, πὸ ἀοαυρί, ἴῃ {86 Ἰαίεῦ 

μα] -οοηἰθιηρίαοιβ βεηθε, Ῥυίῃ. νγὰβ [6 ἢγβδί ἴο 88 ἴῃ 6 ἰδύτὴ ὁ ῬΒ1]οβο- 

Ῥμεν.’ 18. μήτε κρεῶν γεύεσθαι μήτε κυάμους ἐσθίειν : οἵ. ΨΊτΑΥ. Αποί. 6, 

γγεγα Ῥυίῃ. 15 τηδᾶβ ἴο ϑαὰν: ψυχήιον μὲν οὐδὲ ἕν σιτέομαι, τὰ δ᾽ ἄλλα 
πλὴν κυάμων. Ον!ά, Μεῖ. 15, 75 Π., ᾿Ὀγαβθηῖβ {815 τεδοῃίηρ δ]  Θ ΠΙΪγ. 
ΟΕ, Του. 84ῖ. 2, 6, 61. ἀσοοσαάϊηρς ἴο {μ6 θεβὲ δυίπου165, Ῥυ τῇ. α1ἃ ποῖ 

ΔἸτοσεῖμου ρτόβοῦθα τῆς τ88 οἵ ἢσβῆ, ὰὲ ϑ ΡΥ ταρυ]αϊεα 1; δηα ΑὙἹ8- 

τΟΧΘηΠ5 (( 61]. 4, 11) ἄδῃϊαϑ [δι ἢ ἔογρδάςδ τῃ6 τιι58ὲ οἵ Ῥεαηβ. Ἱπιοίδῃ, 1 

ΟΟΙΙΟΝ ΜΊΓ ΤΩΔΩΥ ΥἹοΥ5, ἄοαϑ οί αἸΒΈ  ηρ 5} Ὀεύνεθη Μηδί ννὰ5 ἀἀ6 

το Ῥγίῃ. Βἰτηβε]ξ, δηα δὲ ἰο 15 Ἰδίευ 9Ο]]Οννεῖβ. ΔῊΥ διηοπηΐ οὗ Ἰηρ6- 

παϊν μὰ5 θεεῃ Ἐχρεπάβδα ἴο ἢῸ ῬΡΌΓΡΟΒΕ ὈΥ͂ ΒΟ οΙδΥ5 ἴῃ [ῃ68 νδὶῃ δίζειηρί ἴο 
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ΧΡ] ἴῃ ΘΟ Γοδϑο Δ ]6 στουηάθ [Ὧ6 ὈΥΟΒΙ ΠΟΙ οὗἩ Ὀ6Δ}8. 19. ἐκτράπ. 

ἀποφαίνων, “ῬΔηϊθηϊηρ ἔγοσχλ ἴῃ6 ἰα0]6.᾽ ἐκτράπ. ἴοππα ΟὨΪΥ Πεῖο. 
20. ὡς πρὸ τ. 1{υθ. Εὔφορβος γέν. : Ῥγίῃ. ννὰβ τὴ8. βγϑὲ Ἐπτορεδαῃ ἴο 

ἰξδοῦ ἰῃς ἀοςίτίης οὗ τὰς ἰγαμδηλργαίίοη οὗ 85οὰ]5. Ηδξ αδϑογίεα {παΐ ἢς 

δα δά ϑδϑνευδὶ ρύβνίοιβ ἴνεβ; δη, ἢ (ἢ6 γαϑί, {1παὲ ῃ6 ῃδα Ὀξδδὴ 

ἘΌΡΒοΥΡιιβ, οὴς οὗ {πΠ6 Ὀτανεϑδί οὐ ἰῃ6 Τγοΐδηθ. 566 βίον, 17; δῃά 

Ον!α, Μοῖ. 15, τόι. ΤῈ 15 ψ ἢ ργεδῖ ΓΟ] 1 γ δηα Ργορτιείγ, ἐμεγεΐοσγε, {πὲ 

{πῸ (οοῖς 15 πηδάβ ἴο δἰ ρ Π8451Ζ8 ΒρΘ ΟΠ 15. ΤΟΥΤΉΘΥ εχἰβίθδησα 85 Ῥυίῃ. 

21. γόητα καὶ τερατ., “νἱΖατα πα ΟΠ ἀθτ- νουςοτ,᾿᾽ Ὅς Ἰδίευ ψΥ]ΘΥ5 
οὐθαϊ Ῥυίῃ. Ἱἢ 411 ΤλΔΉΠΕΙ οἵ ΤΙ γβο ] 5 ΡΟ ΓΒ. 23. σου: εἰ ]1ς 4]. 

24, παῦ : {15 Ἰηρογαῖνεα Τηἰγδη δεῖνα, Δηα ἀβεα α5ὲ Κα παύου, νὨΪςΉ, 

ἴῃ ξδοΐ, 1 411 Ῥπὶ οτοννάβα οαἱ. ἘῸΥ Ραγίο10}8 ἴο]., ν. (ᾷ. 279, τ; Η. γοῦ. 

---- καὶ ταῦτα, κτλ., ὁ ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ 45 γοὰ 6ὁ ποῖ Κηον [π5ὲ νν δὶ τὴν ομαῦδο- 

ΤΕΥ νγαβ.᾽ ΕῸΓ τ. τρόπον, ν. 6. τύο, τ; Η. 549. 246. μακρῷ: 6. 188,2; 
Ἡ. το. 28. ἡμῖν: εἰϊς4]1. 2429. 'Γαναγρικός : ἔγοιῃ ΤΑπαᾶρτα, ἃ ἰῇ 
ἴη Βοροίϊα, Ἔββϑοῖδ!ν ἔδμλοιϑ [ΟΥ̓ 115 Πρ σΟΟΚ5. 

Ρ. 66. 42. Πυθαγόρου: 6. τὅο, τ; Η. 584 . 3. τὰ ποῖα: ν. ἴο 

Τῆι. φὸ (46, 16). 5. σιωπᾶν ἐς πέντε ὅλα ἔτη : πονίοε5 ψετα ἐοϑιεά 

Ὁγ ἃ Ἰοῃρ' ροιϊοά οὗ ργορδίίζοῃ, ἀυσίηρ ΨΏΪΟΒ. 51|]1|Ὲης6 τγὰ5 βη]οϊηθα. Τῆἢδεὲ 
[815 1Αϑιβα ἔου ἢνςε γεδυβ 15 πὸ ἀοαδέ δὴ δχαρρεγδαίίοῃ οἵ {π6 Ἰαίς Ὀἱορυα- 

Ρἢ ΘΓ. 6. καί: ᾿ἰπέεηϑῖνα. ---- ἔχων ὅ τι σοι παραβάλοιμι : ἔχων 15 
τη6 ᾿πηροτέεος ρδτίοῖρ]θ, ἄβηοθ ἔο!] ον ὈΥ ορίαίῖνθ. ἘῸΥ σοῃϑίγποιοῃ, 

ν. 6. 236, η. 3; ΜΊΤ. ὅπ, τ, ἢ. 1, ὁ. 9, ἄλλῳ : αἰἰταςοίδα ἰο πε οαβε οἵ 

σοι; Ὁ5 8130 Πυθαγόρᾳ ὕντι. 6. 136, . 3; Ἡ. 776. Τὴ φαγόντα 1Π]5 σοη- 

Βἰγαο ]οὴ σίνθῃ ὍΡ ἴοτυ δοο. ἸΠ τη. 10. τὸ ἴσον ἠσεβηκ., “ σοτητηϊ {66 

106 586 ΠΠΡΙΟΙΥ 45 Π, εἰς, (ΟἿ, το Ὄγαδῃ, 14 (7. 17). ΑἸ]αβΙοη 15. Δα 

ἴο {86 Ῥγίπαροζεδῃ ἄορτηβ, ἴσον τοι κυάμους τρώγειν κεφαλάς τε τωκήων. 

11. ὡς ἂν εἰ: 4 ΕἸΠΡΊΟΔ] ἜΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ; ΙΏΟΥΘ ΟΟΙΏΙΠΟΙ 15 ὥσπερ ἂν εἰ. 

ὙΠ ἄν, ΞΌΡΡΙΥ ἀρργορτίδίβ ἔογτη ἔγοιηι ὑγεσοαιηρ νει. 12, βεβρώκεις : 

ν. ΔΡονε, 3 (65, 2). ὅ. 193, οὐ γάρ : Ε]ΠΠΡΈΟΔ], ----οῦ (ηο νγοῃ ἄθγ,) ἔου γοι 

ἄο ποῖ πον, εἰο. 15. κνάμων : Ὁ. 170,1; Η. 574,4. 16. φάγοιμ᾽ 

ἄν: Ῥοϊξῃια]. 17. πλὴν ἀλλ᾽, “Ποννενευ, ἂ5 οἴΐεη. (Οἵ. Οδυ. σι (20, 2). 

7.ε Ορεξ ῤγοῤοτός ἐο παγγαΐς 1 ἐχῥεγέσηεος, 7116 εοὖδῥον είζρλίφα ; τέ τοῦ 

ἦέ ας φορεῖ ας  ϊς ὥγέαη, τυλτεΐ ἦε τὐτέ πϑνεῦ 7οηρεΐ. 

21. λέγοις ἄν : πλ]]ἃΔ σοτητηδηάᾶ. (Ὁ. 226, ὁ, ἢ. 1; ΜΎ. 52, 2, π.; Ἡ. 722, 

ὅ, εηά. 25. μικρόν : ν. ἴο ΟἸἾΔΓ. 11 (19, 11). 29, ἔτι γάρ, κτλ., 
“ΥΠδί, 416 γοὺ 511 σοπηςτηρ, ΟΕ ὙΟοῦ ἄτεαιῃ ἀραΐη ὃ᾿ ΕῸΓΪ γάρ, ν. ἴο 

ΟἼΔΓ. 11 (19, 13}; δηᾷ οἵ. Τίτη. τδ. ᾿ 
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Ρ. 67. 1. κενὴν... μεταδιώκων, “ῬΟΓΒΌΪΗΡ [ἢ ΠΙΊΘΙΊΟΤΥ 80 ΘἸΏΡΤΥ 
δη4, ἴο 858 ἃ Ροδίο4] ψογά, γαῖ ευ ἀμΒῈ Ὀϑίδηταὶ ἔ6 οἱ ἐγ. ΒῸΓ τινα, ν. ἴο 

Ὄτεδιῃ, 1. Ηοπιεῖ, Οἄ. το, 521, 85 νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα; αἀπάᾶ 10. 

10, 562, 565 [86 βατὴβ δριπδὶ οὐ ἀγθδιηβ. 6. 4. οὐδ᾽ “--- ποτε: ΠΟΙΘ 

ΕἸ Ρδίο ἐδ οὐδέποτε ἃ5 Οηδ ψγοσά. 

714 Οοεξ δέεογισς “4710145, α7ιαἴ τοΐφἤξς 9 ἤσαν αδομέ ἐδὲς τυογαφγ γε ο͵δίοε. 

7 εαηες ἐλγοιερί γ611267 ἐζε ραζέξ οΓ ἔψζογγν πο 7 ο΄ Ζογ, {26 εοὐῤῥφγ δαγσ, 

ὁμὲ ἐλγοτερᾷ 2ογίαἰς οὗ ροίε, α7ιὦ ἐξ τυας αὐζ ροίζα. 

11. δεινόν τινα, κτλ. ΞΞΞ- ὃ ἔρως ὃν λέγεις, δεινός τίς ἐστι. ΟἿ. ἴο Ὄτεδη, 1. 

12. πτηνός : ΤηΔϑο0.}1η6, [που Ρ ἢ πουΐεγ ἐνύπνιον πὲ ὈΘέογθ, θεοδβ8 τῃ6 
ΡῬΕΙβοη θα ὃ ὄνειρος 15 ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ Τλ]1ΠηΠ64. ἘῸΓ [Π15 ψογά, οἵ. 1]. 2, 71. 

Βαϊ ΕἾ. σοηϑι οι τ. ἐνυπνίου ἃ σΊοδ5, Δ ΟΥΑΙ 5 11 τότ (6 ἰαχί. οι θαῖ. 

ἄοαδϑ [Π6 ϑαῖῆθ, Ὀὰΐ ἰηβεσίβ ὁ ὄνειρος αἰζετ ὥς φασι. 13 ὑπὲρ τ. ἐσκαμ- 

μένα, “ΟΥ̓ΕΓ {(ῃ86 Ὀουημάθ,᾽ ἃ Ῥτόνουρίαὶ Ὄχργεβϑϑίοη ὑοισονθα ἔγομι (ἢς 

Ἰαμιρίηρ σοηξεϑί. ὍΠ6 ροϊηΐ ἰο ψΒΪοἢ ἃ ρεύβοη Ἰππηρεα νγ85 1πα]σαίεα ὈΥ͂ 

ἃ {116 σῃμδηηεὶῖ, σκάμμα. ΤῊΣ σοητεβίδης 8 ᾿εαρεα ονεῦ 411 θβοαῖηα {ἢ 6 

γἱοίου. 20. Ππηυθαγόρα: 845 Δαάγεδ5ε4 το {π6 ΟΟΙ,, [Π15 βου ηα 5. ἀ10]] 

ΕΠΟΙΡΉ. 22. τὸ νῦν: δἄν. {Κα τὸ μετὰ τοῦτο, αῃα ἰδ πκ6. 6. τόο, 2; 

Η. κ 52. 26. οὐδὲ δι᾿ ἑτέρας : [Δ΄ ΤηοΥ6 εἰηρ δίς ἴμδῃ δι οὐδετέρας. 

27. “Ὅμηρος : Οα. 19, 562 ἢ: 
Δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσιν ὀνείρων " 
αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι" 
τῶν οἱ μέν κ᾽ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, 

᾿ οἵ ῥ᾽ ἐλεφαίρονται, ἔπε᾽ ἀκράαντα φέροιτες " 

οἱ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε, 

οἵ ῥ᾽ ἔτυμα κραίνουσι; βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται. 

Α ΡΪΑΥ ὕροῦ ψοτάϑ --- κέρας ἀμ κραίνω, αῃα ἐλέφας ἀπ ἐλεφαίρομαι ---- 
δέοτἀ5 τὴ6. ἐχρ᾽ δηδίίοῃ οὗ {Π15 ὈῬεδαῦ Ὁ] 6116. (ΓΕ, αἰδο Ψεῖρ. Αδβη. 6, 

8935 ΗΠ. Νοίνδε, ἔαχίματ, [μαΐ καὶ μὴν . .« . λέγει γηλῖκ65 δὴ δηλ ῖὶς ἘΣΘ Ίευ. 

29. ἔα χαίρ. τ. λῆ. ἐκ. ποιητήν, “ΠανΕΥ τη πα Παταραρ οὗ ἃ ροεῖ; 

ἢδ6 Κηονβ ποίῃίηρ δρουΐ ἀγθαιβ. [Τλιοίδη ποΐ 56] ἄοπὴ 565 ὅ λῆρος {Πὰ8 
οὗ ἃ ρῬεῖβοῃ. (Οἱ. Ῥεϊον, 11 {71, 28). 

Ρ. 683. 2. τυφλός; ιἴ νγὰβ ἃ σοϊῃποῃ ἰγδα!!οη ἐμαὶ ἘΤΟΙΊΕΥ νγὰ8 
ὈΠη4. Τμιοῖδῃ τείετβ ἰοὸ 1 ἀρδίῃ, 14], Μοτῖ. 25; δῃὰ ψὲεσ. Ηϊ]βί. 2, 20. 

6. παῦε: ν. ἀρονε ἴο 4 (65, 24). ---- Μίδα : θεσαιθε ΜΙ. (1η1κ5. οὐΪν 
οὗ ροϊά. Κ(ἱ. Τίηι. 42. . ἀτεχνῶς... .. δοκεῖς, “ΤΟΥ γΟΌΓ ἀγεδηι 15 

ἃ 5 ρ]6 ἐ] Β]γηθηΐ οὗ [Πη86 ῬΥΔΥΕΥ οὗ ΜΙάδβ; δηᾶ γοῖ, δἋ5 1 [8 1η]ς, μᾶνα 
β]θρί Ψ)Ο]6 τΐη65 οὐ ροϊά.᾽ κεκοιμῆσθαι 15 ὨυΤ]οΤΟΙ5]ν Ἰη8Δ 646 ἰγαηβινα. 

ἡ. 11. Πίνδαρος : [με ρστεαίεδί ἰγῦῖς ροεῖ οἵ δηῃί αν, ῬΟΥΏ ΠΘΔΓ 
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ΤΉΕΡο5, δηᾶ βουσὶ μοα ἀυτίηρ τῆς ἄγϑί ἢ81Ὲ οἵ τὴς ΔΕ ἢ οεηΐ. Β. 6. ΟΥ̓ ὨΪβ5 

ΠΌΤΘΤΟῸΒ Κἰη 45 οὐ ᾿γγίοβ, ΟὨΪΥῪ {π6 {υ]πΡ 4] οὐδ ἤανε ἀεβοθηάδα ἴο 8. 

ΤῊΘ φαυοίαιίίοη μετα ξο]]οσίηρ 15 [τότ ἐμ Ὀερὶπηϊηρ οὗ [88 ΕἸγϑὶ ΟἸνιρΊΟ, 

ΤΠ βαῖιε ρᾶβϑᾶρα ἰ5 Δα 64 ἴο ἴῃ Τὴ. 41. 19. εὖ ποιῶν, “ἢ ροοά 

Τοαβοὴ. ὨἋΪἋὼ14, κάλλιστόν τι, “ανουΐξ (ῃ6 ἤηεβί." 1ἠ6, μων ἐκεῖνο 
ζητεῖς ; “Ἰἐ ἰ5π᾿ {μ15 γοὺὰ αἵ δξίει, 15 1 Ος 17. ὃ δὲ χρυσός, κτλ.: 
σοηβίτας, ὃ δὲ χρυσός, ἅτε (΄ Ἰαϑὲ κε6᾽}) πῦρ αἰθόμενον νυκτί, διαπρέπει 
ἔξοχα μεγάνορος πλούτου. 

Ζ7Ζ.ε εοὐδέργ οαῤῥαζης τὐλαΐ έα το {76 ὥγέαηε: 746 τας ἐσιϊίσαϊ ἐζ6 ἐυεη172᾽ 
ζεζογ ἰο αἴζγι7167 αὐ ἐδ ἄομδε 97 Φμεγαΐες ; ἀξ πόγζοιες 27εα 7 1022. 

22. οὐκ οἰκόσ. ἣν, “1 αἀἰά ποΐ ἀϊῃξ αἱ πΠοιηβ.:. 424. λουσάμενον: [ῃ8 
Ῥαΐῃ νγὰβ ἰακβὴ Ἰυϑὲ Ῥείοσβ 88 ἀϊηποσ, (Οἵ. Βφοκ. Οβδυ. 56. ν]]1. ἢ, 22. 

Τῆς νογάβ μεύα 566 566} ἴο βάν ὕβεη ἐπε ογάϊηδγν ἔογπλαϊα οὗ ταν! ηρ 
ΔῈ ἰΏΓΟΥΪΟΥ ἴο ομδ᾽5 40 16. (ΟΥ, Ναν!ρ. 22. .---- ἐκέλευε: νγογ45. Π|κ6 [15 ῬΕΘ 

οἴζδθη αϑεά ἴῃ {86 ᾿πι|ρ. ματα γα παϊσῃς χροὶ [Π6 δου., [ῃῈ πῆρ. Γαργαβθηΐ- 

ἴῃρ [6 δοίΐοῃ τόσα νἱνιαϊγ. Κ΄. 383,2. -- - τ ὥραν; “ἰδ τερΌϊαγ Βουτ, 

“(ἢς {τῆς βρεοϊῆεά.᾽ ΕῸΥ οα56, ν. α. τόο, 2; Ἡ. 552; Κ. 41ο, Α. τι. 

8, 25. παρ᾽ ὅλην τ. ἡμέραν, “4Ιοηρ {πε,᾿ ἰῃαΐ 15, “ττουρῃοῦυϊ [ῃ6 ΠΟ]8 
ἀαγ. (ΟΕ ΟΒαΐ. τ (τι, το); Ὑπη. 50 (57, 4). 26. ἑσπέρας : ἃ. 170, τ; 

Η. τοι. 27. ὑποβεβρεγμένος, “ Ργεῖν νν 681} βοδκεᾶ,, 51) Εν Ἰητοχὶ- 

οαἰεα 28, οὐ πάνυ δαψιλὲς τ. δεῖπνον, “ΠΟ νεῖγΥ βιπηρίιπουβ Π168]. 

Ἐοτ ρτεά. δα]. ν. ἴο ὈΥβδη, 2. 29. Ολύμπια οὐκ ἀφ. ἄγω,, “ψὴ0 
Πα ςοπίεμάςα ὙΠ ΠΟΠΟΥ ἴῃ [Π6 ΟἸγιρίδη ρατηθ5.᾽ Οἱ, ΟΒαγ. 17 (25, 23). 

ἘῸϊ ᾿Ολύμπια, ν. (. 150, Ἀεη.; Η. 547,4. ῬγΓΑΡΌΓΑΒ. 15 βαὶά ἴο ανα 

Ὀδθη νἱοίοτίουβ ἴῃ {πῸ θοχιηρ οοπίδϑβί, ΟἹ]. 48. 

Ῥ. 609. 2. κατὰ τ. “Ὅμηρον: ν. ἰο Ῥτεαηι,4. 93. ὡς ἀληθῶς: ν. ἴο 
Ὄτρδμι, τὸ (5, 29). 6. τ. δεῖπνον : ῬγοΟΪΕρ8ῖ5. 9. 12. καὶ δὴ λέγω, 
“ΤῊ 1611 γοὰ πον. δή ἰδῃιροταῖ, ΠΘΑΥΪΥ τς ἤδη. 19, παρά: αῤπάᾶ; 

ἘΥΘΠΟΝ, εἶς, --ττ αἱ ἃ ΤΊ οἢ πηδη᾿5.᾽ 14, τύχῃ τινὶ ἀγαθῇ, “45 σοοᾶ πος 

του μᾶνς 11. 16. ἀπηλλαττόμην, “1 ψὰβ [πὲ οἡ {86 ροϊηΐ οὗ 

τυ τγανίηρ. Ὁ. 20ο, ἢ. 2; Η. 702. 18. ἑστιώ γενέθλια, “ οεἸε ταῖς 

τ ἃ Ραηαπεῖ, εἴς. 6. 159, Ἀει.; Η. 547, ὅ. (ΓΕ. Βεοκ. ΟΒασ. Ἐχου Σὰ 

ἴο 8585. ν΄. 40. μαλακώς ἔχοντα --Ξ μαλακι(ζομένῳ, Ἰαϑὲ Ὀεΐονν, ---- “15 ΔΠἸηρ,᾽ 

“Ἰηα᾽ϑροβαᾶ. 24, προσκυνήσας: οἵ. Νίρ. 21. ΤῊ ΘΑΥΠΘΥΓ 165. ΟἿΪΥ 

βίανβϑ [ςἰϑϑεά [η6 ἢδηαᾶβ οὐ {Π6ῚΓ ΘΌΡΘΥΙΟΥΒ. 26. ἔφεδρος, “ αἰἰετηαία.᾽ 

ΘΈΤΟ ϑεα οὗ δὴ δἰμιεία 0 γὰ8 φίνθῃ Ὧ0 ὁρρομρηΐ ὈΥ τς Ἰοίβ, δῃᾷ 

βαΐ ΌΥ δῃά βδδὺῦ οἰ οοηΐθηα, δηᾶ ἤθη οοπίθηαεξα 1 (με νἹοΐογ. 

ΓΕ. Ατ. Ετορβ, 792. 2429. ὁποσάπουν, κτλ., “ Βον Ἰοηρ ἴῃ6 βΒῃδάον οἱ 
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[Π6 511-614] νγα8.᾽ τ΄ στοιχεῖον, ῬΤΟΡΕΤΙ͂ΙΚΥ {Π6 σῃομηοῃ ΟΥ̓ 5ίγ]6 οὗ {ῃς αἴ] 

ὙὮΏΙΟΏ οαϑδίβ 6 βῆδαον. δῖ, ον θνου, 8Ἃ5 οἴζΐζεῃ, πο οὐ {π6 δέον 

ὙΏΙΟΙ 15 σον. ΟἹ. ἘρΙβί. ϑαίασῃ. 17; αἷδὸ Αὺύ. Ἐοϊβ. 652. 

ΑἾ]Ὶ ἐἰξεογίδες ἀῆς αγγίναί. 716 2 ηοτοῤἧεν, τυλοσς αἰίογπαΐς ἦέ τὐαᾶς, εοηϊές. 

Ογεαζζίν αραῤῥοίϊγέσα, ἦς 15 αδομξ 20. 7ε1276, τὐδόηε 6 ἐς ὀδααἶδηε οὐ ἐο 
7,672172. 

Ῥ. 70. 2. τριβώνιον : ἃ 5Πῃοτί τηδη16 οὗ οοδῦβα βἰθῆ. ὅὲες Ββθοϊς. 

ΟΒδγ. Ἐἔχςο. 1, 56. ΧΙ. 3. ὡς ἐπί, κτλ., “1ῃδΐ Τὴν ἀγαθ5 τϊρηΐ ἢανα [ῃε 

Οἰδδηθῖ δ᾽ ουἱ. 10. 4. καὶ δὴ κἀκεῖνον, “Δη4 Ὠῖτη ἴοο, ἴῃ ἔδει; 

εἰ υ670 οἔΐαηι. 6. ᾧ.... ἔδει, “᾿ο56 Βυ  5Πταΐα 1 νγὰ5 ἴο με. 67. ἔχων: 
α. 28ο; Η. 797,1. -τ--- ὑπέστενε... δυσπρόσοδον, “ αἱ ΔῃγΥ ταῖς, ΒΞ Καρέ 
στοδηῃίηρ, δηα ννὰ5 δ Π]οίβα ΜΊΓ 8 ταῖμου βενετα σοῦρῃ, δηα Κερί Ἔχρθοῖο- 

γαίϊηρ 50 οἣς σου] ποὶ ΔρΡρστόδοῦ ἢϊηλ.᾿ 5688 γεῖβ. ἄῦονε, 1, ἴο διάτορόν τι 

ἔογ μύχιόν τι; ἀῃᾷ οἵ. Ὁ14]. Μοτί. 6, 4. 11. πώγων : ἃ σμδτιδοίοσιϑίο 
ΒΙσῃ οὗ [π6 ῥγχοξεβϑβϑίοῃδιὶ ΡὨΠΟΘΟΡΠΟΥ οὗ τῆς ἄαγ. (Ε,. Τί. 54 (59, 3); 
141. Μοτί. το, 9. 12. ἐς ὑπερβ. κουριών, “ἴῃ 5οτα Ὡς οὗἉ {υϊπταϊηρ. 

13. οὕτως ἔχων, “Ϊῃ 50ἢ ἃ 5ίαίξ οἵ Ἀθδ] ἢ.’ 17. πρός: [πκῈ6 ὕπό, 45 
50 οἴζξη. 19. συναναχρ. τ. ψυχήν, “γον Πρ Ρ γου πη πηοσία] 508]. 

Ματῖκ Τναΐῃ, ἴῃ 15 “Ουτιηρ ἃ (ο]4,᾽ 45 ἃ 511 Υ εχργεϑϑίοη. 21. οὐ 

προσε. ἀκηκο, τ. σκώμ,, “ ῥτγεϊβηαεα ποί ἴο μανε μβαγά [Π6 νυ τς 1ο]5πὶι. ΤῊΘ 
τηδῖῃ νου περαϊίνεα ἰηϑίθβδα οἵ ἴηξ., πκὲ οὔ φημι. ΟἿ. Τίη,. 49 (56, 25). 

24, Θεσμόπολιν : [ἢ15 566 πὶ5 ἴο πᾶνε θθθὴ δὴ δοΐι 8] ομαγδοίεσ, Αἵ 8]]} 
ενεηΐβ, Πιυοίδη, ἴθ 6. Μετο. (οηά. 22 ἔ,, παγγαίθβ ἃ τηοϑὲ χει 4 0} 16 

Ἔσχρούίσηος (Ψ Ὠ1Οἢ σπου] ὈΥ 811] τηθδηϑ θὲ τγεδα) οὗ ἃ ϑίοϊς ρΡΠ]ΠΟΒΟΡ Ε΄ οἵ 

ἀῃ15 διηθ. --- τοῦτο γάρ, κτλ., “ἴοΥ ἐμαὶ νγαὰβ {π6 ρῃ]Οϑορ μα 5. παηβ.᾽ 

ΓΕ. Τιαριία. 19. 25. εὖ μὲν. . . ἥκων, “1 νγα5 Κη οὗ γοὰ ἴο σοΠ8 ἴῃ 
Ρείβοη.᾽ 2427. ἅμα: 6. 277, πη. 1; Η. γο5,ς.,. 1]. 90. ἐπὶ πολύ, 
“ἼΟΥ 4α1{ ἃ ΜὙΜ1116.᾿ 

ῬΡ. 71. 9. γυναικωνίτιδι, “ ποϊηεη5 δραγίτηθηΐ. (Υ. Ββοϊς. ΟΒδγ. 

Εχο. 1, 56. 1. ΔΝ οϊήεῃ, Ὄχοδρί ὈῬσοξεββίοηδὶ Ημπίαρίαυεῖβ δηα τὰ6 |π1Κ6, 

ΠΘΥΘΥ 845 ἃ ΚἜΈΠΕΓΔΆΙ ΤῸ16 ρρεδγεα δὲ {πΠ6 Ὀθδαηφψαθί. Οἱ, Ββοκ. δῦ. ἔχο. 

50. χὶ. Ὑθαῖ (15 τὰς γγὰ8 ϑοιῃθίτηθβ νἹοϊαίθα 15. Βῃονῃ ΕΥ̓ [πο] ΔῊ, 

ΠΑΡ 1. 8. 4. ὡς --- ἔχοις : ν. ἰο ΟΠΔΓ. 1 (11, 1). ------ ἐστήειν . .. μικρόν, 
580 1 εδηϊογεά, Ββανίηρ ὈΔΥΘΙΥ ἐβοαρεα Ρ]αγίηρ τῃ6 τὸϊα οὐ ἰῇ ψ οἹῇ 
παῖ ραρεβ ἴῃ ναϊη. ὙΤῊΪθ Ἐχρτθβϑίοῃ οὔΐζθῃ 8684 ΌΥ τῆ6 οσοπιῖς ρΡοείβ ; 

ΡΤΟνεΥθ 14] οὗ οϑο ο αἵὲ ἀδοοῖνβα ἴῃ {ΠΕ ΙΓ ἸοηρΊηρ5 δηα Ἔχρβοίδι δ. 

5. παρὰ μικρόν : οἵ. Τῦγαδιη, 6 (3, 24). 
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7126 2}1]οφοΡ δεν ἐς λὲς ποίσλδον αὐ ἑαὖζε, απα ργεαΐζν ὄογος Ζ:η2. 

8. ἀράμενοι ἀνέθεσαν, “ Ρίοκεα Πΐπη Ρ, Δα ρ᾽δοβα ᾿ἴτι (οη [ῃ6 σου ΟΠ." 

10. ὡς διαμένοι. . . ϑύναυτο, “ἰπδὲ ἢδ ΠΡ Σ Ταπλδῖῃ ἴῃ Ροβιοη, δηά 

ΠοΙΪα ουἱ Ἰοηρ {ἰπ|6. ΤῊ “ροβι[οη (σχῆμα) αϑϑυμηεα δὲ [80 ]6 νγὰ5 

ΤἝο]ηρ. ΟἿδ βαρροτγίβξα ομδἶβ 5811 Ὀγ τῆς ἸεΓ ἀὐτὴ, 1 ἢ τεβίβα ἀροὴ ἃ 

οὐϑῃίοῃ (προσκεφάλαιον) αἴ ΟἠΘ᾽5 Ραοὶς. ὍΤΠΕ τὶρΐ αὐτὴ γ45 [8 ΘΓ ἔτγβξα. 

Ηδετε {π86 ρσουΐν, ΨΏΕΕΖΥ οἱα ρεάδηϊξ νγὰβ Ὀοϊβίεσγεα πρ ὈΥ͂ ΡΠΠ]ον5. ἐνεῖγ- 
ἍΜ ΏΕΥΕ, 50 ἐδαΐ ἢδ τηϊρηΐ 6 ΓᾺΠῪ Ῥυαραγαα ἔου δοίϊοῃ. (ΟἿ. Βεοῖκ. Βδγ. 

ΕχΟ. 1, 5ς. νἱ. [1η τῆς Πεοτγοῖς {ἰπ|65 ῬΕΟΡ]Ὲ βαΐ δ {πε ὶῚ πγ168]5, ἃ συβίοῃῃ 

αἰννανϑ τηαϊηϊαί θα ὈΥ νγοσῆθῃ δηα ΟὨΙ]άγβῃ. 12, εἶτα : 45 4150 ἔπειτα, 
οἴζεη υϑεα ψῆ μου δέ 45 σοτγεϊδίϊνα οἵ πρῶτον μέν. 13, ἐμὲ ὕποκ. φέρ., 
“ἢν, του ΔΩΥ σεγειηοην, ραΐ τὴβ πδχί ἴο πϊπλ.᾿ Αοςο. ἴο ατξεαῖ σπβίομη, 

ΟἿΪΥ ὑπὸ ῬΘΥΙΒΟῚΒ ΟΟΟΠΡΙΘα ἃ σοποἢ ἰορείῃου, [658 μανίην ἃ 8016 ἴο {πετη- 

βεῖνεβ. ὕπό ἴῃ {15 νυ ᾿παϊοαίθϑ {πὶ ΜΊΚν]ο5 δα [ἢ6 Ἰονου Ρ]δςεα. ------ 

φέροντες : ν. ἰο Τίτη. 22 (43, 16). 15. ἐπὶ χρ. πολ. κ. ἀργ., “ ΟΥ̓ το ἢ 

Ὀἰαίβ οἵ ροϊὰ δηά ϑινεσ. 17. μουσουργοὶ κ. γελωτοποιοὶ, “ ΤΙ Π5 ΓΕΒ 

Δη4 Ὀυ οοηβ᾽; [86 ταρΌϊΑΥ δἰζεπαάδηϊβ οἵ ἃ ασεεῖς θδηααεί. ΟἿ. ΤάρΙ. τᾶ; 

Χ. ϑγρ. 2; ΡΙαῖ. ϑνιηρ.; δῃᾶ ν. Βεοκ. Ομαγ. ἔχο. 2, 86. νἱ. ------- μεταξύ, 
"ἴῃ Ρεϊνερηὖ; υϑεα Δρϑο πα ον 1κ6 ΟἿΌΣ ΘΧΡΙΘΒΘΊΟΙ. ----- καὶ ὅλως, “ἴῃ ἃ 

ννοτᾶ. ἠ[Ἃ18. ἡδίστη τις, “Ρῥτείν ἀθ!Πρ 1. 19. οὐ μετρίως, “ Πη- 
ΤΩ ΑΒΌΓΔΟΪν.ἢ ---- ὃ Θεσμόπολις : Δρροδβίίΐνε οἵ ἕν. ἐνοχλῶν ρῥτεάϊοαδίίνα. 

20. ἀρετήν τινα: οἵ. Τ μη. ο (37, 4); ΡΙ]αί. ΑΡοΪ. το Ο, Σωκράτη τινα. 

22. κέρατα ἔφ. εἶναί μοι: 1ῃ. δος. ψΨΙ ἐῃ6 Βορῃϑιὴ πούνῃ ἂ5 ἴῃ6 κερατίς 
(εογηρίμ6). ΑἸΐον (Π6 ῬΏΠΟΒΟΡΘΥ ἢδ5 ΡυΖΖιεα απ Ὀεΐοσρεοά {ῃς ΘΟΡΡΙΕΥ 

Ὀγ ἰδ Ἰδαυη θα σο ΟΠ Ό]Δ 065 ΟὗἩ ρΥΔΤΉΤΉΔΥ Δα ἸΟΡΊΟ, Ὧ6 δἱ Ἰδϑί, ἴο 5 ον 

ναϑί διηυβειηθηΐ δηα 6 σΟ]Θ τ᾽ 5 Ἰηπηϊ6 αἰδσιβί, δβϑϑεσίβ ἐμὲ {Π6 Ἰδτίευ 

845 Ποίπ8, δῃά ρύονεβ ᾿ὰ ἴῃ {815 ΙΡν Ἰηἰδυϑεηρ ΤΠΔΏΏΘΥΙ; εἴ τι οὐκ 

ἀπέβαλες, τοῦτ᾽ ἔχεις" κέρατα δ᾽ οὐκ ἀπέβαλες, κέρατα ἄρα ἔχεις. (ΙΕ. 

1Τ2)᾽1΄«]. Μοτί. 1. 23, τοιαῦτα, κτλ... “ταὰοῇ ΡὨΙΟΒΟΡΒΙΟΔΙ βία οὗ ἐμαὶ 

βοσί πε βίσίηρδ ἐοροίμου, ἐπουῦρἢ 1 αἸ4 ποῖ οδγβδ Του ἴἴ δ 811], δηά 50 οὐ 

5Πογέ ΤῊΥ͂ εη]ογιηδηΐ ὈΥ ποὲ Ἰδεπηρ,᾽᾿ εἴς, ΤῊΘ ργββεηΐ, συνείρει, ΕΧΡΥΘ5565 
νἰν]γ (6 σμΙθ τηδίζοσ ἢ {Π6 πηρετγξεςί, ὑπετέμνετο, {π6 γοϑα] οἵἩ {ῃ]5. 
ΕῸΣ 16 οοιηθ᾽παίζοη οὗ ἰθῆβεβ, οἵ. ΤΟΧαΥ. 14; Δ,51η. 23. 27. οὐχ 

ἥδιστον, κτλ., “ἰΐ γνγαϑ ποῖ νεῖν δ] Ἀ{{π|, ΒΡ ΙΔ} 45 γοὰ μετα δ᾽] οἱΐεα 

ἴο {π6 σοηρϑην οὗ ἐμαὶ οἱ Βαπιαρ. ΔΥΠ λήρῳ, ςἕ. αἴονε, 6 (67, 20). 

12, 29. γάρ, “ παμλεῖγ. ὙὉΤῇα οροχερείϊο ὑ868 οἵ {8185 ραχγίίοϊβ. (Οἱ, 
1,Αἱ. παρ. 390. ὄντα; ᾿η6. ἀἴδο. ( 280. - 
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27} ἄγέαηῃες ἐδαΐ ἦε λαα ἐγ}εγΖεα αἰζ ἐΐε τυεαϊίλ ὁ Φμεζαΐζέσ, αγταῖ τας 75 

7) εαεέϊριρ' ἀὲς γηἼθηας τυλόηι 126 Ορεξζ᾽ς» εγοτυΐ)ι, ἀτοοῖθ Ζζγε, φεαίζο7 τ αὐξ Ζἦς 

7 ογέμσε. 

ῬΡ. 72. 1. ἀποθνήσκειν, “οη {πε ροϊηΐ οὗ ἀγϊηρσ᾽; ψὮ116 {Πςδ δου., {πιϑὲ 
Ῥεῖϊονν, 15 " ἀϊεά. 3. ἐμαυτὸν δέ: σἱζμοαΐ ρτεσοξάϊηρ μέν. Κ. 521,2 1. 
5. ἀέναόν τε κ. πο. ἐπιρ., “ΡΟυΓΙηρ ἴῃ 1ἢ ἃ Ρεγρείμα) Δηα ἘΠ ΕΔΙΠ Πρ βίγεδπι. 

8. ὡς τ΄ εἰκός, “45 15 ὨαίαΓΧΑΙ,᾿ “ΟΥἩ σουγϑε ; 4150, θαΐ τηοσα ταγοὶν, τ πουΐ 
186 ἁτίϊοϊα...---.. ἐπὶ λευκοῦ : ν. ἰο ΤΊ. 20 (42, 21). 9. ἐξυπτιάζων, κτλ., 

«Ἰγίῃρ Ῥϑοῖς δὲ τὴν βαβ86, (Π6 δάτηϊτεά δηα βην]εα οὗ 811 ορβεγνεῦβ.᾽ τ. ὁρῶσι 
ααΐ. οΕ γϑί. 10. προέθεον πολ., “{Πεγ8 6ΥΘ ΤΊΔΩΥ ξΟΓΟΓΠΠΠΘΥΒ. Δ Πα Οοαΐ- 

τιάθυβ, οἷο. ΤῊ15 ουβίοτιμ οδπθ Ἰηΐο νορθ ὉΠάθΥ {Π6 ΘΑΥΥ ΘΙΠΊΡΕΤΟΥΙΒ. 

ΟΙ. Μαχί. 12, 21, κα ἴ.: 

4 ΝΟοΩ ταοίου Γἰἶδψοῖ ὨΙροΥ Ο404]11 
Θαρσοίϊητας ΠΘα 16 σαΥβου δηςεσραϊ,᾽ἢ 

12. ἐκεῖνου, “ οἱ Ἐπιοταίς5. 566 ο Ὀγαδιη, 2 (2, 12). ---.- δακτυλίους : 

ἴῃ προ αὶ {Ππ||65 ἸΏΘη 48 ΜῈ} ἃ5 ΣΟΙ Θ ἢ ΤΟΥ͂Θ ὩΠΙΏΕΥΒ ΟΥ̓ Τ]ΠΡ5 [ΟΥ̓ ΟΥ̓ δ- 
τηθηΐ. (ΟΕ. Τίμη. 20 (42, 23); Ισᾶγομι. 1ὅ. ..---. ὅσον ἐκκαί., “ ΞοΠΊ6 δΙχίθαδη.ἢ 

(ΙΕ. Τίμη. 23 (44, 4). 13. ἐξημμένος τ. δακτύλων : οἵ. ὈεΙον, 1. 20. 

α. 171,1; Η.1 574, ὁ. 15. ἤδη, “αἱ οῃος΄; 45 ἴῃ τοδί, ὃ (4, 30). ------ 

τὸ δεῖπνον... συνεκροτεῖτο, “(6 Ῥαπαηϊοί νγὰ8 151 Πδῖηρ βεύνεα δηά [ῃς 
αὐ! κίηρ-θουί ροΐ τοδᾶν. ἘῸΣ σύυνεκρ., οἵ. Ὀεονν, 24 (83, 2). 17. ἐν 

τούτῳ, κτλ., “Ἶυ8ὲ 451 νγαβ ἴῃ {15 σοπαϊοη, ἀπ νγὰ5. αὐ ηἸκῖηρ 6415 

ἔγοίη βοϊάβῃ Ῥεακεῖβ ἴο βδοὴ οἵ {86 σοϊρϑῃν, δῃα 75. 45 1ῃ6 ραβίγυ νγὰ5 

Ῥεὶηρ Ῥγουρδξ 1η, γοὰ ΜΠ γΟΟΤ ὉΠΕΙΠΊΘΙΥ ογονηρ,᾽ εἰς. ΤῊΙ5 βεηίθησθ 
Δἰοτγαβ δὴ Ἰηβίαηοε οἵ δῃδοοϊουίμοηῃ. Αἰοσ ὄντα μὲ ψε Ἔχρϑεοΐ ὁ νοῖο,Ἶ 

Ῥαΐ 1πϑίοδα να μανε “ἰῆτεν τ[ἢ6 Ῥαημαιεῖ ᾿πίο σοπἔμπδβίοη. ---- ἐν χρυ. 
φιάλαις : Ιαΐς Ἰοσπίίοη ; ῬεΙονν, 26, (Π6 πλοῦβ 514] ἀπό ψἱτἢ σοηϊῖνϑ. 

19, πλακοῦντος : Δ ἱπηροτγίδηξ ρατί οὗ [6 ἀεβϑετί. (ἵ. Βεοῖς. Ὁβασγ. 

ΕΟ. Ι, 86. νἱ. ΠΘδὺΓ 6 η6. 20. ἡμῖν : ἀϊδαάνδηίαρθ. 6. 1δ4, 3: Η. 597. 

21. τὸν δὲ... παρεσκεύασας, “Δη64 ἀΙ55]ραίίηρ ὑπαξ ὑγεδ]τἢ οὗ τηϊηα, 
σανο ἴἰ πϊρ5 δηα πγαάδ 10 {Π6 5ροτί οἵ τπ6 ψίημαβ.᾽ (ΟἿ. ρθη 14 ἀββοῦρ- 
τ΄οη οὗ ᾿πλαρΊΏΑΥΥ ΤΟ τη ἴῃ Ναν]ρ. 22 Π.. 

“,Ὸ ροϊά ἐς ἐδέ σομγες ογ΄ Ζαῤῥίζεςς, γος ἐλέρμα 9᾽ 26 Οοοξ αφᾶρ. “ γέ; αγιαῖ 

“ὁ (ἿἸα] γοῖε ας Ἐπῤλογόμς. (ὐοἰαῖ ὀγέηρς ζοηοῦ αγιαἶ το» οἹαεγαΐζζοσ. ΔΙΌΣ 

,σ2χο);, ογιες αὶ εοὐόζεγ, τυλαΐ τυεαζί ἄας τημαάδ οἵ  έηε.᾽ 

18. 26. ἐξ ἅπαντος, “ἀὔονς 411. 47. τὸ κεκτῆσθαι : ερεχορείϊο οἵ 

τοῦτο. 28. τοῦτο : 8ς. ἡγοῦμαι. 29. χρυσὸν... ἐξημμένος : οἴ. 
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11. 17, 51 ἢν, ψἼθγα, 485 ἢ 4115. ὉΥῚ 1ῃε Ββαηᾶ οἵ Μεηείδυβ, ᾿ξ 15 βαϊά οἵ 

ὮΙ : 
αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι, Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, 
πλοχμοί θ᾽, οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. 

Ῥ, 73. 1. οὕτω : τες4}15 ν᾿ εἰ ρΠδ5815 [η6 Ῥυβοβξάϊηρ χρυσὸν... 

ἐξημμένος. 2. μᾶλλον... ἄμεινον : Ἡ. δός, ὁ; Κ. 34οὅ, 6, ε. (ΟἹ. 

ει. ΟἸγῃ. 3, 12. 3, σὺ δέ: οσοπμηῃεοὶ ἢ καὶ ἐν τ. πολέμῳ, ΜΈΪΟΗ 

ἸΔΡ]165 ἃ οοπορϑϑῖνα ποίΐοη. 10 6414]5 4 ϑ67γ0, “ ΑἸ ΠοαΡὮ, εἴς,, γεὶ γου; 

εἴς, 10. Πάνθου υἱός, “(ες 5οη οἵ Ῥαμίμαυβ᾽; 1.6. οὗ ἃ πδῃ, 45 (15- 

ἘΩΡΊΙΒΠΕΩ ἔγομ ΖΕῦΒ. 11. ὁ Κρόνου : α. 141, ἡ. 4; Η. τοο, ὦ, β. 
12. τῆς. .. μείρακος : νἱΖ. 1)ῆδε ; ΤΟΥ ΠΟΙ, ν. ἴο 2,14]. Μδῖ. 12. ΕῸΓ 

οᾶ86, ν. α. 171,2; Η. 576. .---.- ἐκείνης : ν. ἰο γαδηι, ὃ (4;20). 14, ὅπως 

ἄν : 1 ΟΥ̓ΔΙΏΔΥΥ ἀϑαρὲ ἄν οι] πᾶνε Ὀεθη ἀτορρεά. 6. 242,3; Ὀαΐ ν. 

ΝΜΤ, ἄν ας ἄνες Ἐς, ΘΕΊ 15. ἀκούεις : ν. ἰο (ῇατῖ. 4 (13, 28). 

16. τ. ἀγαπωμένῃ, “(δε Ἰονεά ομξ.᾽ ἀγαπάω υϑεα Ὀγ ἰαΐα ψΥΠ ΕΒ. ααϊῖα 
κε ἐράω. 177. τ. ἐπὶ τούτῳ: οἴ. (αῖ. 7 (τό, 15). 18, παρέχεται: 

. 1μιοίδη οἴζθῃ 1565 {Π15 τ α16 δ5 ἤετε. (Οἱ. Ἰοαζοιῃ. 16 (102, 27); ᾿ς 

ϑα]αῖ. 22. 14, 22. γοῦν, “αἱ Δηγ ταῖς. 2423. οὐ πρὸ πολλοῦ, “ποΐ 
Ἰοῃρ' αρο. 24. τ. ἸΚρονίοις, “αἱ ἰῃ8 δεαίυγημα!α., ΤῊς (τοηΐα οἵ {με 

Οτθοῖκβ δῃᾶ τὰς ϑαϊυγπα]ία οὐ {πῃ Τιαί1η5 νούα τππ ἢ 411|ω6 ἴῃ οΥρΊη δηά 

παΐατο. Τὶ νγὰϑ8 ἃ ξεϑίϊναι ἰῇ ΠΌΠΟΙ οὗ τοόμοβ, [ῃ6 δηοϊθηΐ ροῦ, --- σοα οὗ 
1Π6 ῥυϊμλτἶνε νου], οὐ [Π6 σοϊάδῃ αρε, ἤθη 411 σεσα εαπ8]1. Τί νγαὰβ οεὶε- 

Ῥταϊθα ἴῃ Πϑοθιθεσ, Ἰαϑέϊηρ ΠΕΔΙΙ͂Υ ἃ ὑγῈ6Κ, δηα 1 115 νν}] ἃ Γεϑεϊνιν δηά 

Ἰο! ΠΠν Ῥοΐα 4 βίῳ τ ΚΙηρ' Ὑαβα ΙΔ ηο 6 ἴο σαΥΠΪν 4] νεαῖ ἴῃ Τίαϊν. Τὶ νγὰβ5 ἴῃς 
ΟΠ τἰβέμηδϑ οὐ ἐπε δηολεπξ νγνουἹα, Ταιοϊδῃ 85. 5ανοσα] 46] ξα] ἐγασίαίεβ 

ἔοτ ψ ὨΙΟΝ ἐπ15 Γοϑϊν 4] ξαγηϊϑ θα τς οσοαβίοη δηα [ἢ6 βαρεῖ. 2426. τὸν 

σιμόν : ΡΠ Οὐ {Π8 ἨΔΠ16. 30. οὐκοῦν, κτλ., “80 ἢθ δοίυδ]]ν βίο]ς 1}, 

ἔογ 411 ἢς ῥτοίθϑίβα ἴῃ 1η6 ἤδπλα Οἱ 50 πιδῆν σοῦ. 

Ῥι 74. 2. ληϊζομένους : ΠεΙα ραβδῖνε ἴῃ ἔοτγοβ ἘῸΥ σομϑβίγ. ν. 6. 280. 
6. ἐς ὑπερβολήν, “ἴο ΕΧοθ55,᾽ “Ἐχοβθαϊηρ]ν.᾽ (ΟἿ, ἀῇονε, το. 8. πῶς 

γάρ, “ἴον πον οου]ά Π6, 5ῖποθ,, εἴο., ΟΥ̓ θείου, “οὐ σουγβα ποῖ, ἔου ἢς αἱά 
ποΐ ἰοπο ἢ 15 ΤΔΟΏΘΥ Ὠἰτηβ61}.᾽ ἘΦ]. οαυ88] οἷδιβθ. 6. 238 ; ΕΗ. 822. 

9. ἅπαντα ἐκεῖνα, “411 15 ῥτορετίγ.᾽ 11. ὁ τὰ ῥάκια: ν. ἰο (ΠΒατγ. 

9 (τ8,7), 12. ἄσμενος : α. 277, 2; Η. γδδ, α, 1.51 Ῥατί. 19. οὐ γὰρ 

Σίμων, ἀλλὰ Σιμωνίδης : οἵ. Ὀεΐονν, 29 (87, 17). Τυποΐδη δας τζεβ {Πα 

41 οὐ 2αγοέ7ς ἴο σμδηρα ἐμ 6ῚΥ Ρ]ΕΡαῖδῃ παίγδ5 ΌΥῪ (86 δαδπίτοῃ οὗ ομς 

ΟΥ̓ ΤΊΟΥΕ 50]14 0 165. Ιῃ ΤΊπ. 22 {Π6 οσυδίοτῃ οὗ τλδκίηρ ἃ σοϊηρ]εῖα ομαηρσα 
Οὗ πδὴς 15 ἰδυρῃεά «αἱ. ἸΤϑειηοβίμθηςβ, 6 ὐογ. 130, ἀσοθε5. ΑΘΒΟ 65 

οὗ μανίπρ σοηνογίοα 5. ἔδίμου 5. πδῖηθ ἔγομιὶ Τρόμητος ἰῃῖο ᾿Ατρόμητος, 

10 
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ΔΩ Πἷἰ5 τιοίμοιῖβ ἔτοιη Γλαυκίς ᾿πίο Τλαυκοθέας ΤῊΪ5 αἰοοίαίίοη 15. ποῖ 

ἀρ Κηονγῃ 1 ΑἸλοτοδῃ 1116. Τ0 σοηνεγίβ “ Θιητ ᾽ ᾿ηἴο ἦ Ιλ τη ς,᾽ Οἤδηρ 65 

“Ῥόγτιη  Ἰῃηίο “ Ῥεγγίης,᾽ [Δ Κ5 δὴ 4 ἴο ρ]εσεῖδῃ αύεεξῃ, Βύοόνῃ, δηά ἀμ Πα, 

Δ Πα δοσδηΐβ ΠΔΠΊ65 ἴῃ -εἰζ πα -οἦ ΡΟῊ 1Πς 18. 5Υ1140]6. ----- τὸ δὲ μέγιστον, 

“Ῥυΐ [86 Ὀϊρραϑί [ϊηρ 15 παῖ, εἴ. 2420, ὁ δὲ θρύπτεται, “παι ἢ σοηπεῖϑ 
ΜΠ ἐπε. 2425. ὁ... κεστός : ἰῃς σίγαϊς οὗ Αρβγοάϊίε ; τηθηἰοηεᾶ 
ἀραΐῃ, 14]. εοΥ. 20, το. Τύ 15 [011 ἀθϑοσιρεά, 1].14,2148ῃ{. 426. ἀκούεις: : 

45 ]υϑέ αῦονε,:32. 47. ὦ χρυσέ, κτλ.: ν. Ττη.41. 29. χρυσός, κτλ.: 
ΡΓΟΡΑΡΙΥ ἃ νεῦβ8 ἔτοπι βοιὴβ ᾿οβὲ ἰγαρεαν οἵ ἘΠ ΡΙ465. 30. μεταξύ: 
45 ἅρονε, 1ἰ (71, 17). ----- ἐγέλασας : [88 Ἰάδα οἵ ἃ σοοῖὶς Ἰαπιρϊηρ 15 

ΒΕ ΠΟΙ ΘΏΤΙΥ Δγητ51ῃρ. 

Ζἦς Ορεξ ζαιρῖς αὐ Ζϊς γοζζν : 17η11 αἱ Ζέξ εχ 2ογΖφηεσς 6 ας 2:62. 67 5667: ἃ 

λαΖέον 1175 ἔλαγε ἐλδ εοὐδίεγ᾽ 5. 276 δφοίσι 126 σέογγ οὔ Ζξς ἐγαγιδηεζογαΐζέοτις, 

ὦμέ ἐς 1ηι{677Κ721εὦ] ὃν Ζἠογέος, τυΐο πυογαῖεγς τυ εζἦθγ ἦὲ ἔοο ζῶς λας Ῥεαϑιγν 

ἔζσες. ; 

Ῥ, 75. 18. 9. ἀβλιώτερον : ῥτεαϊοαίε. δες ἰο Ὀγεϑῃι, 2; δῃηᾶ οἵ. 
Τίμα. 7 (35, 17). 142.. οὕτω σοὶ γένοιτο, “πιαῦ γοῦ ΘΆ]ΟΥ {Π6 ΠΠ|κ6 ἈΔΡΡΙ- 
Π6551 δῃ δηγίῃίηρ Ρυΐ ἄδνουϊ ῥγαγεῖ, δ ἰῆ86 πεχί ψγοσβ 5Π0Ο. 

16. 18. ὡς μέν, κτλ., “ΠΟΥ ΠΥ 501] Πγδῖ, οἡ 115 ἀδβοθηΐ ἴο βαυΐῇῃ ἔγΟΠῚ 

ΑΡοΪ]ο, εηἰετοα ἃ Ὠυπιδῃ ὈΟΟΥ͂, δηα ψῆδὶ ρϑπαὶν 1 ἐχριδίεα, νσετα ἴοο 

Ἰοηρ ἰο ηδιτζαίβ.᾽ Ὑύο ἀδρεπάδηϊ ᾿ηϊεγτοραίϊνα βεηΐθηοθϑ οοηἀβηβ6α ἰηΐο 

οὔθ. ΟἋΟἵ. Ῥτιεαῖῃ, 12 (6, 258). ΑἸηοὴρ {ῃ6 εμ61655 δίογιθϑ ἰο] ἃ δου 

Ῥγίῃ. Ὀγ 16 πεο- Ρ]δίοῃδίβ νγὰ8. οπα ἰο (ῃς εἴξοϊ ἐμαί ἢ γα [8 δοὴ οἵ 
ΑΡΟΙ]ο. 26. καὶ μάλα, “ σεγίαιηϊν ;᾿ κα{ϊηϊεηβῖνθ. 930, μύρμηξ ᾿Ϊνδικός: 

τῆς ἕαυα]ουβ σοἹἀ-αυδυγυίηρ δηΐ, οἢ 1. 52, 1ο2, ἀθβοῦρεβ. Τααοϊδῃ 

τηθη]οὴ5 1 ἀραΐη, ϑαΐσσῃ. 24. ΟἿ. ΡΊΊΩν, 11, 31. δοραῖς. απυοίεβ 

ὈΠΟΚΟΥ ἴο {πὸ εἰἴβοι {Παὺ {μ6 βϑαηαᾶν [40 16-|δη 45. οὐ ΤῊΙΡεὶ ἀροῦΐ {πε 

ὌΡΡΕΙ [ηἀὰ8 Ὀαβίη, Δρουηαϊηρ ἴῃ σοϊά ἀυδί, ἀγὸ Ἰηϊοβδίθα ΌὈΥ ἀδρρίε- 

οκίηηεα τηδγιηοίβ, ψϊοἢ νεύματα υῦτονν ἴηἴο {πΠ6 5011. Ἐτσοῖὴ {μα 

ΤΏΔΏΠΟΥΙ ΟΣ {δ 6 }γ 116, της Τα] Δὴ5 δἱοηρ ἰπ6 δῆρθβ ἤανα οίνθβη ἰἤθπὶ [6 

πὴ δηΐβ. [κιοῖδῃ, Π στααδῖ [6] ον, Ταργαβθηΐβ [6 σΟΡΌ]ΘΥ, 0 15 50 

ΤΔΟΪΥ ΘΑΡΟΥ ἴον σοί], 45 ἴῃ 15. ΤΟΥΤΊΕΥ 1116 Ὠανίηρ θαθη οἵἩ 411 {π]ηρ5 {ἢ 8 

ΔΏΪ.4] [Πα ΠΙΓΕΥΔ1]ν ΤΟ]]5 ἴῃ ρο]α ἀυ81. 

Ῥ. 78. 1. εἶτα, κτλ., “νγαβη {θη ἃ ᾿.0 1655 [6]]ο ἰο Παβιίαΐα 

ἰο ῥτονίἄβ τγϑεῖε 1 ονεη ἃ 1{π||6 σοϊά ἀπδὲ ἰο Ὀτίπρ δοηρ ψ τ τὴς 

ἔγοῖὰ ταὶ 16 ᾿πΐο {Π15} ἘῸΓΥ εἶτα, ν. ἀῇονϑ, 2 (63, 10). 5. ἤδη, 

“αἵ οῃσα. 
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172 τας ,3γοὲ ΖηιῤὝογδης, αγιαῖ γοιρλέ αηιαΐ γε τι 12ὲ 7 γογαγι τυαγ'; αδοπέ 

τυεζ, ὧν ἐδε τυᾶγ, “7079267 ---τα εαηεφέ 2721. ϑ'αοίγ2α 271 Ζζοσέ ἀἄαγο --- γεαζν 

ἄρότυ σεν Ζ22{{6. 

17. 8. Ἐϊφορβος : εἴ. 9014]. Μοτί. 20,3. Ηδ νὰθ οὔβ οὗ ἴῃς ὑγανεβὲ 
οὗ {πε Ττο͵αηβ. 8586 1]. 16, δο6 Ηί, ἀαῃιά 17, 1 ΠΤ. 9. ἐπ’ ᾿Ιλίῳ, “αἱ Ττογ.᾽ 

ἐν 15 σοϊῃσηοηοΥ ἴῃ ἐπ ἷ5 σοηηδοίίοι, Βα οἵ. Τιαριί. 35; ΡΙαίδγοῃ, Τ᾽ αρἱϑί. ὃ. 

10. ὑπὸ Μέεν.: ν. 1]. 17, 47 Π. ἙἘῸΥ ὑπό, ν. Ομαγ. 13 (22, 4). ------ χρόνῳ 
ὕστερον, “50ῃ16 ἐπης δἴίεσ᾽; (Π6 οὐάευ τανοιβεά, ἤθη (ῃς6 “ δἔζετ᾽ 15 ἴο ῬῈ 

ΕἸ Ρμαϑιζε. ἘῸΣ χρόνῳ, ν. 6. 1δὸ, 2; Ἡ. ότο. 14. τούτων : τεῖοτβ 

ἴο {ῃῆ6 που ἰάεα ἴἢ τῃ6 οτγεροίηρ δα]βοίναβ. 19. γινομ. ἐκείνων, 

“ὙΠ1Π6Ὸ ἰπθθς ἰϊηρθ σοῦ ἰα]ίηρ ρἱδοα᾽; [6 ἱπηρεχίθος Ῥδγίοῖρ]6. ----- 

Βάκτροις : ἰῃ δῖ 15, ἃ ΟΔ1261 1 ἔνγὸ Ππτηρ5, ὑγ 8116 τὴ6 Αὐαθίδῃ ἀγοιηθδαυν 
ἢ45 ΟἿ]ΥῪ ΟἿ. 20. ὑπερφυὲς μηδέν, “ ποίδιηρ Βιρογπδίασα). ΟἸαϑϑὶς 
ἀβᾶρα γγου]α ἀοιηδηά [μς σοτη)ροῦηα5 οὗ οὐκ ἴῃ {Π15 βθβῃΐθηοα : ν. ἴο ΤΥ θα, 1" 

1μιοΐδῃ ἄἀογιἄθα {πὸ ηοίΐοῃ ἰμαΐξ δυρῃΐ ἴῃ τῃ6 Ἐουμοσῖος βουιρίυγεβ νν 88 

Βυρεγηδίασχαί. 21. Αἴαντα : δοη οἵ Τε]απλοη, [ϑηλοῦβ ΤοΥΓ 15 στϑαΐ 

51ΖῈ ; ν. ἴο 1]. 3, 227. 24, κύκνον θυγατέρα : ἨΙεη νγὰ8 ἰῃ6 ἀδαρ ίου 
ΟΥ 1,κἄα δμᾶ {με βύγαῃ (Ζεὰβ). 25. ἥλικ, σχεδὸν τ΄ ἱΕἰκ,, ὁ αἰσουί 45 οἱά 

45 Ηδουβα,ῦ----- ἥν γε, κτλ., “ἴοΥ Τό βεαβ, 0 ψγὰ8 {Π6 σοῃ ΕἸ ΟΥΑΙ ΟΥ 

Ἐεδοοβ, πγϑὶ σαυγθα ΒΕΥῚ ΟΥ̓ δῃηᾶ Καρί μοῦ ἴῃ Αρῃϊάπδε:; δηα ἘΠ θΎδο]65 

μδά Ῥεΐογε ἐπα ἰδίζθῃ Τύον, ἴῃ {π6 {Ππ|86 ΟΥ ΟἿἿ ἐαίμειβ, 1αϑὲ δροιί. 
Ἡδοῦρα νγὰθ ὑπὸ ΜΠ οὐ Ῥτγίδηι, τηοίῃεγ οὗ Ῥαγὶβ; ὙΠ656 5, [ἢ6 στααΐ 

Ἰερθηάδτυ μεχο οὗ Αἰοα. δ δά ἃ 5ῃατξ 1 δἱηγχοβὲ 411 ἐῆε. ρυεαξ πῃ άου- 

ἰαἰκίηρβ οἵ ἰῃε μεσζοῖίο ἀρα. Ἐξ οαιγϊεά οἵ Ἡείεθη, θη ἃ γοὰσπηρ Ρ11], ἔτοτα 
ϑρατία, δῃά Κερί πεὺ δὲ Αρῃϊάμδο, ἃ ἴον 1 Αἰοα, ΠῚ] 516 τγὰβ τεβουθα 

ῬΥ (αβίοσ δπᾷ ῬΡο]αχ. Ἱμιοῖδῃ μθγα ΝΕΙΥ ΠΕΔΕΚ βῃονβ [8 ΟΠΓΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙ 

ΔΌΣ 165 ἴῃ (6 Ἰερεηάβ οὗ ΗΠ 6]6η). Ὑ,ρδβαυβ Ὀεϊοηρεά ἰο {Π6 ἂρ Ὀβίοσα 
τῆς Ττοΐαῃ τγδγ, -τ- πΠ6 ἂρὲ οἵ Ἡΐγδοεθ. ΤῈ, ἐπεγεΐοσθ, 6 οαυτεα ΟΕ 
Ἡ Ιεη, 586 τασϑδὲ αἱ {815 πῆς πᾶνε δε δὴ ἀρεα ἀἄδιηδ. --- ΠΥ 0165 Βδά 

τ κε ΤΊΤΟΥ Ῥεοδιβε Τδοιηβάοῃ ψου]α ποῖ σὶνα [Π6 Υδηβοχῃ Του 15 ἀΔΌρ ΠΟΥ 
Ἠδβίοης {μαὶ νγὰβ ἀειημαηάςα. 2429. ΤΙάνθους : [Π6 λίπεΥ οὗ ἘΠΌΡΠΟΥΡΙΙΒ. 

Ρ. 77. 2. μῦθος ἄλλως, “ρΡυτε τγί!. 5. πόθεν γάρ : ΒΌΡΡΙΥ νεΙῸ 
ἔγομλ ἐογθροΐηρ ἂν ἔχοιμ. (6. Πάτροκλον : ΕΠΡΒΟΥΡυ5 ΟὨγ ψουπάεα 
ἢϊτη. 71]. τό, 812 {. 

Ζάεγε Ῥνέζαρογας ; αγ1α] οἰμαϊζεα γε Ἐργέ απα ξαιρἊέ ἐγε Ζέαζγ. ιδαφος 707 

“0726 οΥ ἦς αοοί717165. 

18. 10. σοφιστής : ν. ΔΡονε ἴἰο 4 (65, 17). 14. τ. προφήταις, “{ῃε 
Ῥυϊθβϑίβ.᾽ δῖα ἃ Ῥδυίου]δι οΪαθ5. πε] οηεα, ᾿ηβίθδα οὐ (6. ρεηοχαδὶ ; 
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ΒΕΓ ΟΙγ, [ῆ6 ργορμεὶ (προφήτης) νγ58 ἰῃ6 ῥτεϑιάθηΐ οἵ ἐπ βδησίπαγυν, δηᾶ 

ἢδά ἴο ε Ἐβογου ΡΥ νεΥβϑα ἴῃ δνεγυιίηρ τεϊδίηρ ἴο το]! βίο, [ῃ6 ψψοΥ- 
Β81Ρ οὗ {Π6 ροάβ, δῃά {μ6 ἀἰβοιρ!πηθ οὗ {π6 ψνο]6 ογάσθυ οἵ ἴῃς ρυ]εϑίῃοοά. 

Οοηϑαμ ΜΝΉΚηβου, “ΤΒ6 Αποϊεπὲ Ἐρυρίδηβ,, οἢ. 5. [1 15 Ῥγεί(ν ψῈ]]} 
ὈεΙΙενεα ἐπαὲ Ῥγίμπαρογαβ βέθυαίεα ἴῃ Βρυρί. Βαΐ ἴῃ [16 την ε]] οι 510 Ὑ165 

ἰο]ά οὗ ιῖ5 ἰγανβϑὶβ ἴῃ {μ6 ἔδασ Ἐαδϑβί, ἴ 15 βαζὰ ἴο 880 1υϑῖ ψπδΐ 15 {τπ6. 
16. "Ὥρου καὶ ἬἼσιδος : ΟΥ5 νγὰβ ἰῃ6 5οῃ, [515 1ὴ8 τε, οὐ Οβίτβ, 1ῃ6 

Βυαη-ρσοά,. Ὑῆεβε ψεσα (Π6 ἐῆγεα ρτεαί ροάϑ οἱ Εργρίέ. 17. κατ ἐκεῖνα, 

“ἴῃ [8058 ρατί8.. 19, ὡς δόξειας : ̓π4. αἶδο. 40. χρυσοὺν τ. μηρόν: 
ΔΠΟ ΠΟΥ οὗ ἐπε οπμάοτβ ἰο] οὗ ΡῬυίῃ. (Οἱ. 0214]. Μοσί. 2ο, 3; Νηατ. Αποὲ, 6. 
22. μήτε κρεῶν μήτε κυάμων : ν. Δονε [0 4 (65, 18). Ἐοτ ο486, ν. ἃ. 170,1; 
Η. 574,4. 26. αἰσχύνομαι λέγειν : ν. ἰο Οδγ. 23 (30,2). 2429. ἐχρῆν: 

ν. ἴο (ΑΓ. (11, 5). 

Ρ. 78. 2. εἰ--- νομίζοιμι.... ἐπισπάσομαι : ὈΙΕΠαϊηρ οὗ ἰ4. Δηα αἰτεοΐ 
ἄἶβο., ἐπ ορί. βίαμαίηρ θα ἔοσ 500]. ----- τ. πολλοῖς : α. τὸδ; Η. 6ο3. 
4, ὅσῳ δ᾽ ἂν ξενίζοιμι, τοσούτῳ, “ Ῥαΐ ἴῃ ῬΓΟροΙίΐοΟη 8Ἃ5 1 ψγὰβ Ρεσυ]1 ΑΓ, 
1 {πουρῆΐ 1 βῃουϊᾶ εχοὶΐς ορυβδίου σενοσθησθ." ΕῸΥ 51ΤΏ1]ΑΥΓ 58. οὗ ὅσῳ 
αἱ τπουὺΐ ἃ σοτϊηραγαίϊνε, ν. Χ. Ηΐετο, το, 2; ῬΟΙΥΡ. 1, 45, 9; δῃά οἴ. ἴῃ 1,δἱ. 

Τοῖς. ΑΠΠΔ8]. 1, 57: φριαγιέο χιῖς απμααεία 27γολΖ ίωδ, ζάλη ηδαρὴς αΐς. 

ῬοΟΘΒΙΌΪΥ τ ἀγα ἰο ἰμίηῖς οὗ 4 μᾶλλον 45 υπάεχβδίοοα. ἘῸΥ {Π15. ἀαί., 

ν. α. 188,2; Η, ὅϊιο. Ἐὸσ ἄν, ν. αῦονε ἴο 13 (73, 14). ξενίζειν, ἴὰ [6 

5656 ἤδγα ἔοπῃηά, 15 ἃ ἰαΐε δῃά Τμαοίδηϊς τ|56. 7. ἄλλος : ἀϊδίαϊνο 

ΔΡΡοβίεινε οὐ ἅπαντες. 8. ἀσαφέσι, “ οὈδουγ 165. ΝΠ ἐπα στουηαᾶβ 

μεῖς σίνθῃ ἴον τὰς αἰξς τεραϊαϊίομβ, οἵ. (6 ΒΙΤηϑῖ 8] γεᾶβοηβ ἴοσ τῆς 

Ῥγοβιθοα οὗ Ῥεδηβ ραΐ ἴῃἴο {π6 τηουτῃ οἵ Ῥσυίῃ. ἴὼ Μιίαι. ΔΑποΐί. 5. 

9. καὶ σύ, “γοι ἴοο ἴῃ γοῦ {πη ̓; ν]Ζ. γοὰ πᾶν σοί {Π6 Δ ρἢ ΟἹ ΠῚΘ 

ἡονν, [81 45 ἃ τηοηθηΐ ΔρΡῸ 1 Παᾷ 1ἴΐ οῃ γου. 10. ἘΚ ροτωνιατῶν, κτλ., 

“Ἰἢ6 ΡῬεορὶε οὗ Οτοίομα, Μείδροῃπίασῃ, δηα Ταγεηξαμιἶ; ᾿πηρογίδῃηξ. ΟἹ165 
οἡ 1ῆς βΒουίῃοτῃ οοαϑί οὗ Πὰν [{ τνὰβ δἱ Οτοΐομα ἴμαῖ Ῥυίῃ. Τουπησεα 15 

βοοϊείγ. 

7Ζε᾽: «4 ς)αςία, {26 χαγηοῦς δεαμέν οΥ 77 οέμς, 126 7)γ]φηαῖ ΟΖ 271εἶθ5. 

19. 14, τίνας, κτλ., “ναί Ῥοάΐϊεβ 414 γοῖϊ ἀϑϑυμηβ δέζευ Ἠ]πΠ}᾽ 

15. ᾿Ασπασίαν : [6 πιοϑδί ὈΓΠ|ΔηΣ Δηα ΔΟΟΟΙΏΡΙΠΙΒΠηΕα ΟΥ̓ ίῃ6 Οατεεῖκ 

Ἠείδουδο, ---- ξ 586 γὙ68}}γ 5ῃουϊα θὲ γδηϊεα 1 [ἢ δὲ ο1455. [Ιῃ δνθυυίιηρ 
Ῥυΐ παῖδ 586 ννὰβ (πε ἀδνοίεα ψἱΐα οὐ Ῥϑυῖοΐθθ, ἡ Πότ 5}ῃ68 5 5814 φυθδῦν 

ἰο ἢᾶανα δϑϑίϑίβα ἴπ 15. ἰμίθι] οί] ρυτβαθ, ΟἿ. Οτοίε, οἢ. Χχ]ν!], 

16. φεῦ τ. λόγου : ν. ἰο Αγ. 13 (22,15). 21. ἐς τὸ ἑταιρικόν, “Δ[εγ "ἡ 
186. ξαβῃίοη οὗ μείδεταε.᾽ 99. Τειρεσίας : τῇς. ἔἕαπιοιβ ὈΠΠη4 56 6γ οὗ 
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ΤΉΘΡεβ; Π15 ἤΔΤὴ6 ἃ ρΥόν τα ἔου ὶβάοῃι. Ηᾶδ 15 βαϊά ἰο ἢανε Ὀθθη ἃ ὑνοσήδῃ 

ἔου βενεὴ γϑαῖβ. ΟἹ. Καδρθίεγ, (]α5. Μγίῃ, 303 “. 24, Ἱαινεύς: 

ἃ ΓΆΡΙ, το 15 βα]α οὔ ρίηα!ν ἴο παν ὈδΘη ἃ τη άθῃ (καινίς), Ῥὰϊ νγα5 

οσἢδηρεά Ὀγ Ῥοβεϊάοῃ ἰῃΐο ἃ τηδῃ. ΟἿὨἨ Καποιρῃϊ., ἃδ ἄρον, 2806. 428. ὁρᾷς, 

κτλ., “ἄο γοῦι 5εὲ6 ψνῆδί ϑδοτί οἵ σαθβίϊοη γοῦ ἀϑικεα {πεῦρ, δηᾶ {μδΐ της 

ΔΏΒΨΕΥ ἰο 1 Ὀτοῦρηΐϊ πο σομηΐοτε ἰο Τ᾽ Ιγββῖαβ᾽ ΤΕΊγαβῖαβ νγὰ8 δϑκεαά Ὁγ 

Ζειβ δῃά Ηδξεγα ἰοὸ ἀξοιϊάς {ῃ15 ααδϑίϊοη. ἘῸΣ 15 Ὁπρδ]]δηΐ ἀδοϊβίοη ἴῃ 

ἕανου οὗ Ζειι, ἤετα τευνναγάςα πὶμπη ] ἢ ὉΠ] ηἄηθ55, 29, συηνενεγκοῦσαν : 

1η4. ἀ15ς. αἴίεσ ὁρᾷς. 6. 280. 390. Ἑὺὑριπίδης : Μεάβα, 250 ἔ. : 
ὡς τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα 

στῆναι θέλοιμι ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ. 

ἘΠΏΪῈ5 ἸΥΔΏΒ] ἴα : 
ὁ κνον͵ ὩΔΙῺ [ΟῚ 50 ΔΥΠ115 Τ8] 1 ὙΙΔΙΏ ΟΕΥΏΘΙΒ 
4υδηι 56 1161 πηοᾶο Ῥᾶσζεσα." 

Ῥ. 79. 6. οὐκ ἀπάγξῃ, “5ο Πδηρ, 01} γοῦ ὃ ΤΒΟ αποβέϊοῃ ἢ οὐκ 
οἴδῃ 648] ἰο 8ῃ τ ρεσδίϊν. 7. Μιλησίους ἢ Σιαμ. : δΑ5 Αϑραβὶβδ νγὰβ 

οὗ ΜΙ|]εἰὰ5 δηα Ῥυζπαροζαβ οὗ 58:05. 9. τ. τυράννῳ: νἱΖ. Ῥοϊγοζαΐεβ. 

Ζ6» 2156 Ονρῆς Ογαΐές; σα Ζήτιο, δέρραν, τυλαΐ γοῖε 2έφαξφε, ἐγ γα φδσεός- 

σον; ὁμί ια7» ἐζγεδς ἃ κοεξ. 

90. 11. Κράτης: ἃ ἀἸ5οῖρΙ6 οἵ Τλῖορθηββ, πα ομΒ οὗ {Π6 τηοβὶ αἰ βίϊἢ- 
συϊϑηεα οὗ ἰπ6ὸ Ογηὶς βοθοο]. Ηδ βουγβηβα 1ῃ τὴ6 αβὲ αυδυίευ οὐ 188 
ξουτίῃ οεπί. Β.6. Ης υϑεἀ ἴο ρὸ ἔτοι ἤοα86 ἴο μοσ56 τη Αἰῃθη5, τα υκίηρ 

16 ἰητηαίθϑ; ΏΕπηοα ἢ6 νγὰ5. οδ]]βα ἐπ “ Τθ͵οοΙ-Ορεηθσ. 16. μυρία: 
ποίΐϊοα δοοθηΐῖ, (6. 77, 2, ἢ. 3; Η. 257, 6π6. 27. καίτοι, κτλ.: ΜΙ. 

᾿πτευγαρίβ ἈπΏ561} ἴοὸ ἀν δῇ ἤᾶτὴα {Π6 (ΟΟἸΪκ ργϑῖθτβ (ΟἹ. Τί. 57 (61, 5). 

“ΟΥ ψῇῃδὲ σου Ῥεβὲ 11 ἴο ΡῈ οδἹἹεά.᾽ τί Ῥεϊοῃρβ 1 καλούμενος. ἘῸΓ 
115 πευΐίευ, οἵ, αθονο, το, τοῦτο ὃ φιλόσοφος ἐκαλεῖτο. 980, διοίσει οὐδέν, 

ἐἰ ΜΠῚΠ] τηαϊτο ηο αἰ εγοηςα τ είμοσ,᾽ εἰς, 

χζἥάε Οοεξ, αὐ ἐλέ εοὐῥἠεγ᾽» γεφεεοί, ἐχαϊΐαΐες 12022 126 εαγες ἀγα ἐγϊαΐς οὗ ἐδὲ 

γίε, απαὶ εογέγαςίς τυζίζ ἐζέηε {6 εοὐόῥεγ᾽ς οἱγηίε {75 α7τα τυατιΐς. 

Ῥ. 8380. 91. 7. πάντα ἦσθα: «ΜΙ τεῦ. ἰο [ῃ6 ψοτγαβ ἴῃ 1. 2. --- 
λέγοις ἄν : ν. Αὔονε ἰο καὶ (66,21). 12, ἰδοὺ δή, κτλ. : ΜΙ (Π15 ΒΡΘΘΟΙ, 

οἱ. Χ. ὅγρ. 4, 29 ἢ. 13, οὔτε πολέμου : σοττεϊαίϊνε οὗ {Π15 Τουπά 

ἴῃ ἐν εἰρήνῃ τε, αἱ ἰῃς Ὀερϊπηΐηρ οὗ 8 22. 17. εἴπερ ἄρα, “1, ἴῃ Βοοίἢ, 
γοῦ τηυϑί. ΑἹ ΕἸ ΠΡ οα] ξογτααϊα οὐἩ τεαπθηξ οσουγγεοησεα ; ΠΕ͵Θ 56. περι- 

βλέπεις. (ΟΕ Ατ. (Ἰ]ουά5, 227. 19. καὶ ἀμφ᾽ ἑαυτοῖς, “4150 ἴοτ {Πεῃ}- 

Θεῖνοβ,᾽ 1.6. ἐπ ΤἹΟὮ δἂ5 ψγ6 1} ἂἃ5 {ῃ6 ροοῖ. Νὸὼὸ οἶδεῦ ᾿ηδίδῃησα οοσυγϑο Οὗ (815 

νου υϑεα ΜῈ ἀμφί ἀπα ἀδί ; ἴῃ [δοί, ἀμφί σι ἀαί. 15 ἀμ Κηόνῃ ἴο ΑἸς 
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Ρῥύοβθ. ϑοιῃράϊ. γερίδοεβ τῆς καί ὙΠ τά. 21. ἀγόμενα κ, φερόμενα : 
ν. ἰο Οβατσ. το (23, 17). 2422. εἰσφέρειν. {Π6 εἰσφορά νγὰ5 {16 εχίγδοτά!- 

ΠΑΥΥ͂ ῬΓΟΡΕΙΥ ἴαχ, ον] θα ἴῃ Ππη65 οὗ Βρεοῖαὶ πες, (. ΒδοΚΆ, ὈΪΚ. 4, οἢ. 1. 

92, 28, τυραννήσεις, “γοῦ 0111 ΡΙΑΥ [Π6 ἰγγδηϊ᾽; νἱΖ. 18 γοῦ ψ 15}, ἃ5 γοῖ 

1 ΚΕΙν Μ11. Τπα ξαΐατα υϑεα Βογα δἰτηοδὲ {|| τῆς ῥργθβεηΐ δῃα ρηοσγαΐῖο 
δοχὶβέ, ἢ 1 ἢ 1 αἰτεγηαίεθ ΒῸΣ {Π6 ὉΠ]ΊΟῊ οὗἉ {Π656 Ἰαἰίου, ν. ἕο δυ. 

τὸ (26, 17). 30. ὡς ἔχοις : ν. ἴο (ἴατ. 1 (11, 1]. 

Ῥ, 91. 2. ἐξεταστὴξ καὶ δοκιμαστής, “Ιηνοϑισδίοῦ Δηα ἘΧΔΙΛΪΠΟΥ.ἢ 
ΤΗΣ Αἰμοηΐδη οἴἥοεσ δα ἴο γε ηεγ ἃ ΡῈ ]1. δοσοοὰηΐ οὗ {ῃ6 νγαῦ 1 ΜΈ] Οἢ 
Ὦς μαά δάιηϊηϊϑίοσεα ἰδ ἀπτῖθ5, δηα, θεΐοσα δηΐοσίηρ ὈΡΟῚ 15 οἵῆςς, ἴο 

Θαῦτἷ ἴο 4 ΡῈ] Ἔχαιηϊηδίίζοῃ (δοκιμασία) 9. οὐδὲ λόγου μετ. ἐνίοτε, 

« Δῃᾶ βοιηδίπ165 ποῖ Ἔνθ ρίνϊηρ {πεῖ {Π6 οἤδηςεα ἰο βρεακ.᾽ λόγου ρατίϊ- 

ἐϊνα. 4, κατεχαλάζησας ; ἔογ [15 Δηα [ἢς [0]], ΔΟΥ., ἃ5 450 ἴουῦ ῃοβϑ8 
1 (6 ποχί ϑδϑοίϊζοῃ, ν. (. 2ου, 2; Η. γογ7. ---- αὐτῶν : α. 177; Η. 582. 

8. πράγματα ἔχεις, κτλ.» “γοὰ Πᾶνβ ὯΟ (του ]6 ΙΓ Τοοϊζοηϊηρ ἰηΐεγεβέ 

δΔηα οο]εδοίρ ἀ6]γῖ8, ΟΥ̓ ΜΙ σΟ ΘΠ] ΟΏ5 ΜΠ ροοα-οΥ-ΠΟΙΠ]ηρ βίανν γα, 

Δηά ἀἰδισδοίίοηβ οὐεῦ 850 ΤΊΔΗΥ͂ ΟΔΥΘΒ5.᾽ 10. κρηπῖδα : ἃ ΠΙΡῊ 54η642]. 

ΟΕ. Βεοκ. Ομαγ. ἔχο. 2. 55. χ. (14, τῇ βελ. πεν. προσφιλοσοφῶν : 
οὗ, Τμη. 6 (35, 2) 8, 21. ἐπιλάβηται: Αἰξϊο νου] πᾶνε πιϑεα ἰῃς 
δοίϊνϑ. 23. ὃ δὲ φεύγει, κτλ., “ΜΏ1Π6 [ἢ8 ἔδνϑυ ἰακ65 βίγαϊβ ἴννδυ ἴο 
Ηἶβ Π6οῖβ ἴῃ ἃ ἔγρῃϊ δ ϑεαεῖηρ γοὰ αὐ Κίηρ γοῦν ΗΠ] οἵ οο]α ψαΐεσυ, δῃά 

ὈΙἀάϊηρ ἰμ6 ἀοοίογβ δῃᾶ {πε} τουπμβ 6. Βαηρβα. (ἢ. ΝΙρ. 22. 
29. Ἴκαρος : ᾿Παράδ]ιβ5 νγὰ8 ἃ πηοϑί Γῆ ου5 ἀγιϊϑὲ οὐ {π6 ταγίῃϊο ἐγ. 
Ης Βαᾶά ίο Εεξε ἔγοῃῃ Αἰμεηβ ἔου ϑἰαγίηρ 85 παρθον, δηα σψεηΐ ἰο Οτείε, 

ψΒετς Ὡς ΡαΠ πε Ἰα υγιτῃ, ἢ ΜΒ] Ο ἢ. 6. ὨΪΤΉ561, 1 Π15 σοὴ ΤΟΔΤΊΙΒ, 

νγὰ5 ΤΟΥ ἃ πῆρ οομῆηεα. ἘεἸεαβεα Ὁ Ῥαϑιρῆδε, ἢ6 δα {6 15]δηά ὈΥ 

τηγεηζίηρ ΜΙΏΡΒ ΤΟΥ ἈΠΠΏ561Ε δηα ΙοατβΒ. ΤῊ γοῦηρ τηδη ἢδνν ἰο00 ΠΘΔΓ 

τῆς 51, -- (ῆς. ξαβδίεηίηρ ννὰχ τε] θα, δηα ἢδ [61]; αὶ Ταβάδίαβ, ἢγίηρ 

ἴονν, γεδοῃ!α 5101] τῇ βαξεῖγ. (ΟΕ, ψετγρ. Αβη. 6, τ4 ΠΗ; Ον]ά, Μεί. ὃ, 103 Ε΄. 

Ῥ. 82, 1, ἥρμοστο ; ἔογ ἴξηϑε, ν. Ττεᾶτη, 3 (2,16). 2. ἐποίησαν : 

ΘΈΟΙΩΪΟ ΔΟΓ., 85 αἶβο ἐῃς ΓΟ] ΟΡ. 6. ὡς τὸ πολύ, “ἢἴοΥΓ {ἢς6 πηοϑὲ 

ρΡαγί 8. ἐπιεικεῖς τινας, κτλ., “ῬΕΙΒΟΙΒ ὙΠΟ 416 τίου τηοάθγαΐα δηᾶ 

Ρτυάεηΐ, γοὰ τηθδη. Ὁ" ΕῸΥ τιναβς ν. ύθδῖη, 1. 10. Κροῖσος : ν. ἰο 

ΟΠ γ. 9 δῃά 12. 12 Διονύσιος : {ῃ6 ὙουηρεΥ, ΟΥὁ υγδοιβε, ΨῆΟ 580- 
οοοαεά ἢϊ5 ἔδίπευ τῇ 3267 Β.6., δη6 ἴῃ 2346 τχᾶ8 Τογοςα ὃ. ΤΊ μοΙθοι ἰο Ράϊ- 

οαίε. Ἐῖΐ ἴοοῖς τεῖαρα ἴῃ (ουηίῃ, θτα ἢ6 ὈβοδτηΒ νΕΙΥ τ οἢ τεαποεά, 

ΔΗ ἰ5 ϑαϊα ἰο Βαανα δαγῃξα 15 Ὀγεδα Ὀγζ Κβαδριίῃρ ἃ βοῆοο]ὶ. Ὗατοίε, ἰχχχίν. 

- καταδύσης τ. τυρ, “ΜΉΘ ΠῚ5 ΡΟΥΕΙ Δα 5υῇεγεα ΒῃΙΡ τ οΚ. ΤὩς 

τηδϑίδρῃου Ῥερπῃ ἴῃ ναυάγια 5111] σομϊηπεά. 
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7162: 26 γοεοιργεῖς 5 {75 ας ἃ ἦγ ; πα εορεφαγες δίφρος ο ἐς γ)αρεοίες 

εοἰροφαΐ οἰαζμές, --το γα οεΖι τοϊζλοτεί, δτεξ τουτί 17ι τυγείελε. 

94, 16. εἰπέ, σὺ δέ: ν. ἰο (αῖ. 12 (20, 25). 25. τίσι ταύταις : 

ν. ἰο Οβαζ. 1ἰ (19, δ). 27. ἦρχον, κτλ.: ΜΠ {15 δηᾷᾶ ἰῃε ξο]οσίηρ 

ΒΡΘΘΟἢ65, οἱ. Χ. Ἡΐϊετο. 28. παμφόρου τινός, “ ργοάαςξίνε οὗ ἀρουΐ 

δνεγυϊηρ.᾽ ἀζΖ 9. ἐν ταῖς... ἀξίαις. ν. ἰο Ὄτεδπι, ἰΔ5[ ποίε, Ρ. 1- 
Ρ, 588. 4. χρυσὸς ὁ κοῖλος, “ φοΙά νε55ε15. 7. θεόν τινα, “ἃ 5οτῖ 

οἵ ροά. 99. ἐν μεγ. ἐτίθ, “ σοπηϊεά 1{ ἃ ρτεδί ρυίν!εσεο᾽ 193, ἀγνοίας: 
α. 173,1: Η. κ57γ7,α. 15. Φειδίας, κτλ. : ν. ἰο τααϊῃ, ὁ. 16. Ποσει- 

δῶν τις, “Ξοῖης Ῥοβειοῃ.ἢ 19, ἣν .... ἔνδον, κτλ., “ θα 1 γοὰ δἴοορ 

ἄοννῃ δηά Ἰοοῖκ δὲ ψνῃδΐ 15 ἰπϑ]άς, γοῖι γ01}} 566 ἃ Κιπά οἵ Ῥαὺβ δπὰά Ῥο](β5 

Δα Ώ41]5 Ρίεγοίηρ ἰἴς τὨγοῦρΡἢ ἀπα ἐπγοιρῇ, δηα Ῥεαπὶα ἀπά ψεάρεβ, δηά 

ῬΙΟΣ δηᾶ οσετηδηΐ, Δη4 ΤΠ 0}} πΠ51Ρ}{117655. ΟἹ [15 βοσχί, ἸυσΚίηρ᾽ ψ] ]1η.ἢ 

“415 εἰοχιρεγιζ 27 65εγξαζέογε ο7 1}. αγιχίσμες ατα ἐγΖαΐς Ο7 ξἴηρελέῤ, τυλίεζ γεαΐζες 

"ἃ 2γογοιαῖ 771276557071 τεῤοὲ ἐδ εοὀῥῥογ᾽ » »ι27141. 

Ῥ. 84. 9. 3. εἴπω: 6. 256; Η. 720, ς. 4, φόβους : {μ658 

ῬΙΌΓαΙβ ᾿πάϊοαία {με νατίουβ Κιηάβ ; οἵ. Ὀγαδηι, 13. φόβος τιϑεἀ οὗ βΒιάδάξῃη 

ἴδαγ, ἔτίρῃι; δεῖμα, ἴπΠ6 γεαβοηδθ]θ, ἀεΘ]Ρεγαΐθ ἔθασγ ἴῃ (88 ρύθβεῆος οὗ 

ἀδηρεσ. ἘΣ βεηῃεπιεηί, οἱ. ΟΠατ. τὸ, ἀμά Ναν. 30 τ. 6. ὕπνον τε 
ὀλίγον, “ 5οδῃίν 51εερ.᾽ ΕῸΥ βθη!ηεδηΐ, οἵ. ΘΟΡἢ. Οβά. Τγτ. κ84 ΗΕ; δά 
ΘΠΔΊΓΘΡροσο, Καὶ ρη, ΙΔ΄. 2 ρὲ. 3,1, Βτβδί βρεθοῦ, ἴῃ ψΒ]ο Κπρ ἩδητΥ 

οσομίγαβί [ῃ6 51]6 6 ρ]  βϑῆθββ οὐ Κιηρβ ψ ἢ [Π6 ἄθαρ 5] τη εΥ οὗ {ποϑὲ ῆ0 

116 ἴπ ὁ βίο κΥ οὐθ, ΡΟ ἀμϑδβυ Ρδ]]1εῖ5 ; ΜΙ ἰμαΐ οὗ [ῃ6 βδοῦ ον. 

τοοκεά “ἴῃ ογδάϊςα οἵ [η6 τὰάδ, προτοῦ β βυτρθ᾽; δηάᾶ βηας ψΠ βαγίηρ, 

“Τῦμδαβυ [165 186 ἢδδά [Πδὲ νδαῖβ ἃ σον .ἢ 

ΑἾἶβο βδῖὴβ Ὀῖδυ, δεῖ 4, 4, Ξϑρθθοῖ οἵ Ῥυΐηοε ἩΘΏΓΙΥ 45 6 ἰαῖκεβ {ῃ6 ογόνῃ 

ἔγοτη ἐπ Ὀςα οἵ ἰ5 ἀυτηρ' 5ῖγα. 8. ἢ τ. ἀσχολίαν, κτλ, “οἵ ἰῃξ πι488 

οὗ Ῥυβίηθδββ, δι σησ65, 46 ϑ 105. ΟἹΥἱἹἁἨ }π|5Έ106, ΤΑ] Π1Π}1ΑΥν ἜΧΡΘα ΠΟ 5, ΟΥΘΥ5, 

ἰχεδίϊθεβ, 4 ϑοη5. οὐ βπδηοα.’ ἠἋῚΟ, ὄναρ: Δάν. 866. 11. τινος 
ἡδέος : παυΐοῦ ; ἴοΥ οᾶ56, ν. ἰο ΤΊπ). 2 (33,1. 11ἠζ2. μόνον, “δε ΔΣ΄οῃθδ 

τηῦδὶ ἢᾶνε 80 εὐ ὍΡΟΩ ἐνουυίηρ,᾽ 14, οὐδὲ γάρ, κτλ. : 1]. 1ο, 3 ἔ,, 
ΜΏΕη {π6 εηνουβ μδά στείυσγηθα ἔχουν [ῃ6 δηρογεα ΑΟἢ1Π65 ψιτπουὺΐ Ὠανίηρ 
ΔΟσΟΙΏΡΠ5Π 64 δηγίϊηρ. 16. καὶ ταῦτα, “ ηα {πμαΐ ἰοο {μοιρῃ,᾽ εἰς. 

17. τ. ΔΛυδόν: Ογἴοξδθι5, Οη6 οἵ ψῇΟΒβῈα 50ὴ5 8 ἀπ. (ΟἹ. Η 61. 1, 34. 

---- τ. Πέρσην : Ατΐαχογχεϑ Π1., Μπειηοῃ, ἔγοτὴ μομ Ουὐγὰβ (6 ὙΟΌΏΡΕΥ 

ατιετηριεα ἰο ψτεϑὲ τλ6 ἰσοηθ. ΟἸδασγοδιβ 1εαἃ τὰς τεαῖκ δΔυχ]]Π]Ὡατὶθθ οὗ 

Ογταβ,  ΠΙο ΧΘΏΟΡΒΟ Ὀσχουρῃΐ Ῥδοκ ἰο ατξθοα, δθα 6 παιγαῖίνα οὗ 
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ψΠο56 ἀδααβ δηά βυβεγηρθ ΠΕ οἶνοβ ἴῃ [η6 ΔΏΔΌΔ518. 18. ξενολογῶν : 
115 δῃᾶ ἴῃς οἴθευ ραγίβ. οὗ [818 βεβίθῃηοα ρτγεαϊοαίνα 1ἢ 580]. ΓΘΙΔΈΊΟΏ. ----- 

ἄλλον δέ: ᾿Ιοηγϑῖ5 ἴῃς Ὑοσηρεῦ. ΟἿ, ἀρονςε, 23 (82, 12). οη ψὰ5 ἃ 
ΨΕΓΥ ΠΕΔΙΓ τα]δίῖνα, ῃῸ ΟΓ 5οπα {{ΠῚ6 νγὰ8 815 τηοϑί ργοιηϊηξηΐ δανίβευ ; 

νὰ ΤΙοΊ 5115 ΡΊΕν 16δ]οὺβ οὗ τη, δῖ ἰδὲ οδῖὴβ ἴὸ ἢδίβ ᾿ϊπι, ὑδῃ 564 
Ὠΐτη, ἀῃᾷ οοηῇβδοδίεα δὶ ρτοροτίν. (οηβα] ατοίε, ἃ5 ἀρονθ. 240, ἄλλον: 

ΑἸεχαηάᾶθσυ τῇς ἀτεαί. Ῥαδγῃβηΐο, οὴς οἵ ἰῃ6 Ῥεϑίὶ οἵ [15 ραῆργδὶβ, νγ)ὰ5 

αϑϑαββϑι ηδίθα δὲ [ῃ6 σουηταδηα οὗ ΑἸαχδηάοθγ, οὐ ἴμ6 1416 οἤδῦρε οἵ 10]}- 

οδίΐοῃ πῃ 8ῃ Δ|Π6ρθα σΟΠΒΡΊΓΔΟΥ ἔοσ ΜΏΙΟ ῬὨΙοΐδ5, [Π6 5οὴ οἱ Ῥδιγλθηῖο, 

δα Ὀεβῃ ογθο! ν ρΡαΐ ἰο ἀεξαίῃ. (. ατοίΐς, οἢ. χοῖν, ---- Περδίκκαν, κτλ. : 
ΒΘΏΘΓΔ]5 ΔΠ4 ΒΟ ΟΕ 55015 ΟἹ Α]Ἰθχδηάεσ. (Ἱ. ατοίε, οἢ. χον. 21, ἀλλὰ 
κἀκεῖνα, κτλ., “Ραΐϊ {μ15 ἴοο δῃηουδ ἰδῆ, ἰδ {Π6ῚΥ Τανοσϊα ϑβοοϊαίθϑ 

ΜΠ τῇθτ μου σοτηρυ]δίοῃ, εἴς. Ῥγεάϊοδίνε ραγίβ. ἀραὶ. 245. τὸ δὲ 

μέγιστον : ν. ἰο (Πᾶζγ. 23 (30, 7). 27. ἐλπίζειν, “ Δητοἱραίδ. ----- ὁ μὲν 
γοῦν, κτλ., “ΟἿ6, ἔΟΥ ΘΧΔΙΏΡΪΙΕ, Ροτβῃβα ὈΥ ρΡοΐβοῃ δ [π6 ἢδπά οἵ ἢ18 50ῃ; 

186 βοὴ ἈἰπΒΟΙ αἱ τ[ὴ6 δηά οὗ Ἀ15 ἕανογιία ; 111 τῆς {Πἰταὰ ΔηοίΘΥ 5ΙΠΆ1]ΑΓ 

χηοάς οὗ ἀδδίῃ, ἰἰ 15 ΠΠ|τεῖγν, σατγεα ΟΠ. ΤῊΘ δοχιϑίβ οἱ 115 βεῃΐθησα ἢανα 

186 σῃοιηῖο οὐ ᾿ἰθγαῖίνα ἔοσοθ. Τὸ Βαὰ5 Ὀεβη ἃ ἔγθᾳφιθηΐ οσουσγθηςα ἔοΥ {Π15 

ἴο ἤάρρεῃ. ϑοιηράϊ. Ὀγδοῖκεῖβ [15 βεῃΐθποβ. 

Ρ. 85. 26. 1. ἄπαγε, κτλ., “ἀναῦυσηι ! [Πο585 76 1ΕΥΎ10 16 [Πϊηρβ γοὰ 
84 γ. 4. ὁ γοῦν, κτλ., “1Π6 ΟὨΪΥ ΤἰΒ]Κς 1 σαῃ 15 ἰμαΐ οὗ ΟΣ ΕΠ ΠΡ ΤῺ ΠΏΡΘΥΒ 
Δ Πα τηαϊκίηρ ἔθει Ὀ]εΕα ἃ {116 ΟΪ, ἴῃ σα58 τὴν ΚηΙδ 5ῃου]α ρήαποςβ δϑι 8 

ΔΠ4 τη155 οὐ συξηρ᾽ ΒΈΓΑΙρ .᾽ 5. εἰ παρολίσθοι : [Π6 Δροά. 15 ὃ γ. κίν. 
ἐμοὶ μ. (35. ἐστιν). ἘῸΥ [Π]15, οἵ. ΟΠΑΥ. 1 (11,9). 6. τομῆς : α. 171,1; 

Η. 574. 7. ἐντεμόντα : ἴῃ ἀρτεειηθηὶ Μ] ἢ ἐμέ, οταιϊςα 500]. οΥὨ ἰηΐ. 

Τὸ τϊρῆξ ᾿υδὲ 845. Μ310ὰ]}] να Ὀδβη ἀδίϊνε, δργεείηρ ἢ ἐογαροίηρ ἐμοί. 
(ῇ, αρονε, 4 (66, 11). 6. 138, ἡ. ὃ, ὁ; ΗἩ. γ76, 3, 1Ἰαϑὲ ρατί. ------ θανάσιμα 

εὐωχ., “ επἰεγίδιη ἀθαίῃ αδἱ {Π6 }]Ὶ Ῥαπαϊείβ. (οηβίγαιοίοη 45. ἅΡονα, 
9 (όο, 18). 11. τέως μέν, “οΥ ἃ {1π1ε. ----- Κέκ. δῆθεν ὄντας, “ἰακίηρ 

1η6 ρΡατέ οἵ Ὁξοορβ, φοοά βοοίμ,᾽ εἴς. δῆθεν ἸΧΟΠΪΟΔ] ; ὄντας δηάᾶ ξ0]]. 

ΡῬατίβ. ργεαϊοαίϊνε. (. 279, 2; Η. 7γ909ς. ΕῸΥ βεηπηηδηί, οἵ. Μεηΐρ. 16. 
(εοῦορβ τερυϊεα {πΠ6 Εχϑι ἰῃρ οὐ Αἰἤεηβ. -----.- Σισύφους : ϑ0η οἵ ΑΘο]υ8 

δηᾶ Ἐπατγείε, ἐουηάευ οὗ Ερντα, δἰϊεγναγάβ (όοσίηίῃ. Ταϊερῆυ5, βοὴ οἔ 

Ἡετδοὶοθ δηα Αὐυρε, ἐχροβεα ὈΥ [15 ρυδησίδίμεσ, δηα τεαγεα Ὁγ Κίηρ 

Οογγίμαυβ οὗ Ατοδαϊαᾷ. ΔΝ Πθη Π6 ρτεν ὉΡ ἢ6 σοπβαϊθα ἐπ6 Π.6ΙΡΪο οΥ̓8016 

Δ5 ἴο 5 ραγεηίαρθε. Τῃὶϊβ Ὀδάθ ἃ ρὸ ἰο Κίηρ Ταυζῆγαβ οὐ Μυβ1δ. 

ἼἸΒοτο Ὧ6 ἐουσηῃᾶ Π15 πιοίῃοι, δῃα ϑυσοθοαδα ἴο [6 ἰτοης οὐ Τδυίῆγδβ. 

ἼΓΠ656 ψγεῖα ἐανοσιίς ῃειηθβ Του 186 ἀγαιηδ. 13. ἐπίσειστον κό. κ. 

χλ. χρυσ. : ποίϊοθ ομΐαβιη. ἘἈΘίθγθηοθ 5 δα ἴο {πῃ ὈΌΒΩΥ Βαΐστ ἀΡΟΩ [Π68 
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ΤΓαρΊο τηδϑὶς. (Οἱ. Ἰθ͵οηδί 50, Τπεαίτα οὗ [π6 ατξεῖκβ,᾽ ρ. 28: ΕΗ. ἘῸΥ (ῃς 

οΒΙαπλυβ, ν. Βεοῖ. Ομαγ. Εχο. 1, 8ς. χὶ, 14. κενεμβατήσας, “τηακίηρ ἃ 

4136 βῖερ.᾽ Α Ἰαΐα ψογά. 15. αὐτῷ διαδ., ’ ἀἸαάεπι Δηα 411.)7 20. φαί- 

γεσθαι... ὄντα, “4τε 56εὴ ἰο Ὀε. 21. κοθόρνων : ἰῃς σοϊπυγηυβ νν85 

{πῸ6ὶ ἐπι Κοβοϊοαᾷ Ῥοοὲ οὗ ἐμ ἰταρὶο δοίοσ. (ΟἿ. οηῃαδι ἄβοη, 85 ἅβρονε, 

Ρ. 283 ΠΥ ---.-. οὐ κατά, κτλ., “ ουίΐ οὗ Ρτορογίοῃ ἴο Π6 51Ζ6 οὗ ἢΪ5 ἴοοί. 

23. ἀλλά, κτλ., “ΜΕ]1, γε ᾶνβ 56θὴ [Πδΐ Του] ΡοΟΥΕΥ 15 ἀρουΐ παῖ. 

7Ζἦε Ουεξ τῤεαΐξς ὀγίεγάν οὗ ἦξς φχΖεζίφηεος αγο7ιρ ἐς ἐρτυθ7 αρζηεαίς, ρα 

2γοῤοΞρές ὦ τυᾶν οΥ εεζέ)ιο ἤ7Ζέξγέος οὗ 125 {{706 7272 εἴ65176 ἐο ὅδ γε. 

4, 47. μακρόν : ρτεαϊοδίε ; ν. ἴο Υθαηγ, 2. ΤΥδηβίαίε : “ΤΠΕΓ γοὰ 

ΒΏΓ ὉΡ 4 ἀἸἰβουββίοη ἰμδΐ νου] ἰΔῖκ6 5 ἴοο ἔδυ, δῃα νν Ὡ]οἢ {Π 676 15 η0 {1πῈ6 
ἴον 7ᾳ5ὲ πον ; Ἀπὲ {π6 ἱπηροτίδηϊ ροϊηΐ 15, [δὲ {Π6γ6 15 πὸ 116 Ῥαΐ βεειηβά 

1655 βίνεῃ ἴο ἰγοῦῦ]ς ἰμδῃ πλδη᾽ 5, 1η ἰδὲ 1 νγὰ8 τηδαᾶβ σοζησηθηβαγαῖς Ψ]Ὲ 
1ῖ5 παίυγαὶ ἀδϑίγεβ δηά νυδηΐβ ΟὨ]γ.᾽ 

Ῥ. 86. 98, 5. ἐγὼ δέ, κτλ., “Ῥυΐ 1 δηλ ποΐ δϑ]διηθά ἰο {611 γοῖι ΠΟῪ 
1 [66]. Ῥεγέδεοί οὗ βίαίβ σϑϑυ!δηΐ ἔγοτη ρτθνίουβ δου ν 1. 7. οὔπω 

δύν. ἀπομ., “1 σδη γεῖ ρεί τἱ4 οἔ,᾽ εἴς. 11, ἀποπνίγομαι, “1 σἤοῖκα 

τ ἢ ᾿πάϊ!ρηδθοι.᾽ (ΟἿ. θη. 10, 109. 16. τῶν: νὰ ΕΥΖϑοῆς, [15 

ὑνογά μαᾶ5 θεθῃ Ὀγδοϊζείεα, 85 1 15 Ἔχίσθειε]ν ὉΜ]1Π]ΚΟΙν 11 Βῃου]α μάνα ἤξαθη 

566 ἢΕ616. 21. ἤν τις, κτλ.: [86 σοῃβίγαοιίοη μετα Ῥερσιη 15 Ὀσ κἜ ἢ 

ΟΥ̓ Ἣγ Μ|Ι.᾿5. ἰμτεγγαρίίοι, ἀμ ἃ ποῦν οὴς 8664 ΨΏΘη 1Π6 (ΟΟΟΙΪΚ ΓΕΘΌΓΠΊ65. 

- τ. οὐραῖον πτερόν : ΔΡΙΌΡΟΒ Οἔ (15, ὙΥΠΘΙΑ Πα 54γ5: “ΑΡβατγά 45 {Π15 

ΤΩΪΓΔΟΌΪΟΙΙΒ σἸ οὗ Τηδρὶς ΡΟΥΕΥ Οὗ [ἢς6 Ἰοηρεϑίὲ ἰ411- δῖ μου οἵ οὐσ ΟΟΟΚ ΤΥ 

Ῥ6, 1 15 5111] ΠΟ ΤῇοΥα 50 [ἢδηῃ ἃ ῃουβαῃα 1ηϑ.Γπηθηΐβ οὗ τπᾶρὶο Ὡ]Οἢ [ἢ 6 

ῬΓΟΐΘΒΒΙΟΏΔΙ ΡΠ] ΟΒΟΡ ΠΕ 5. οἵ [ῃ8 ἀδΥὺ ψετα δοσυβίοιηθα ἴο οδύτΎ δἀροῦΐ 

ὙΠῸ τμεπ]. Ταιοΐδῃ 1ἢ ΤΔΩΥ͂ ΡΙΔο65 τ ἀϊοα]ε5. {π686. ομάθυ- νου]  β ὈΥ 

ΘΧΟΘΙΠΠηρ {μετὰ ὕροῇ {ΠΕ οὐ στουηᾶ.᾽ (ΟἿ. τη {115 σοπηδοίίοη [Π6 ῬὮ1]ο- 

Ῥβειᾶδθϑ Ἔββρεοῖα!]ν. 1,6 5δρθ, ἴῃ 815 “4016 Βοϊίειχ,᾽ τᾶ καβ 86 οἵ [ἢ]5 

ΒΆΤη6. [8151 Δ}. 25. τὸ δεξιόν, κτλ., “ψΏΟΕνοΥ, ἤθη, ΨΠ ΤΥ Ρετ- 

τηϊβϑίοη, ΡᾺ115 οὐ {Π6 τ]ρη-Παη ἃ ομς δηα Κθαρβ Βο]ά οἔ ἴἰ, εἴσ. Α δ0}Ὁ- 

Ἶεοῖ ἔογ ἔχῃ τιαβί "86. ΒΌρΡ] ΕΑ ἔτομπι ὅτῳ. 26. ἐς ὅσον ἂν βούλ., 
“85 ἰοῃρ 85 1 ρίβθαβε.Ἅ 29. ἐλελήθεις, κτλ., “1 νὰβ ὑπαναῦα ἰῃδῖ 

γοι ἰοὺ ΜΈΓ ἃ Βοσοθσαχ.᾿ καὶ σύ, “γοι ἰοο,᾽ ἰῃδὲ 15, ἃ5 Μὲ72 1] 85 50 ΠΊΔΩΥ͂ 

Οἴ 6.5. 

Ρ. 87. 2. ὁ δὲ αὖθις, κτλ., “ἀπά ἢδ Μν}1}] ἀρδΐῃ σῃδν [6 5016-1Θδί 
845 ἢὯς βίγείοῃϑϑ 1. Μδχίδὶ, 9, 74, ΘΡε δ οὗ ἰῆς βαῖὴξ οἱά βαρι οὗ {ῆς 

ΒΠΟΘΙΏΊΔΚΕΥΙ : ἐἰδηίὀΨς ἀρ φως φοξζες 2γοαάμεεζέ εζίφς. 7. κλέπτην : 
οἵ. 9514]. Μοτσί. 6. 
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Α41γηιθαῖ τοτέζ ἐἦε ἐαἰζεγεαγῖς ἐα11- 7 ξαΐδέγ, ἐλον υἱοῖξ ἐδέ Ζοιρε οΓ δ ρει, {26 7102ε- 

σεατ-γϊεἦε; οὕ ΟρῤἬοι, ἐλ τε5 767. ; αγα 7 Επεζαΐός, ἐδ ὀτυϊφα γίο γεαε. 

ῶ9, 18. ἀντὶ δισ.: ν. ἀρονε ἰοϊ4. 19. πάρεσμεν : ἰτεαίε 85 ἃ γε. 
Οὗ τηοίϊοῃ ; 80 ἐπί ψι ἢ δος. (ΟΕ, οὐ ἘΠΡΊ5. “1 ἢᾶνα Ῥεβὴ 9 Νὸνν Υ οὐκ. 

20. τ. μετὰ τοῦτο, “πεχί.᾽ (Οἱ, ΟΒαγ. 7 (τό, 15). 46, ἀμαυράν τε καὶ 

διψ. : γγεάϊοαίε ; ν. ἴο Ὄγβδτῃ, 2. Οἵ, ΤΊπλ. 14 (39,25). 28. κατέσκληκεν 

ὅλος, “6 ᾽5. 811 5ῃγνε!]εα ἀρ. Ῥεγΐεοϊ οὗ σοῃα!] ΠΟ ΟΥ δαί Δρ81η. 

Ῥ. 8.8. 3. οὐκοῦν : οἵ. Τολτοῖη., ὈερΊΠηΙηρ. 5. ἐκκαίδεκα : ν. ἴο 
ΤΊηλ. 232 (44; 4). 9. πολλῷ: 6. 88, 2; Η. ὄιο, ------ ἢ πόθεν γάρ, 
“ΟΥ μον εἰβε᾽; ὑϑα] ν ΕἸ ΠΡΈΟΔ], -ττ οσ (πον σου]ά 11 6 οἴπογν}56) [ῸΓ 

ψ ΏΘησΕα;᾽ εἴς. 10. Τίβιος : ἃ σοῃημηοη 51ανῈ ὩΔΙΏ6. 11. ἐλλόβιον: 

ΘΔΙΤΙΠΡΒ ΕΙΘ ΟΟΠΙΏΟΙ ΘΠΟΌΡὮ, 45 185 ΒῃΟΜΩ ΡΥ νᾶ565. (ΟἿ, Βεοῖ. ΟΒδΥ. 

80. ΧΙ. η.6. 12. δραχμῶν : 6. 1γδὃ; Η. 575. ---.- τἀμὰ... κακοδαίμονος : 
115 ῬΘΟοΙη65 80 ἰδιηῦῖς {Πτηδίεσ ΌΥ συ τηρ 1 οὗτοι σπαθῶσι τἀμὰ τοῦ 

κακοδαίμονος. 90 ΕἾ. ψ͵ϊ65. [Ὁ 15 ῬΓΟΡΔΟΌΪΥ ἃ αποίαδιίίοη ἔγοτη ΒΟΙὴ6 
οοηΐο ροεῖ. Μῖ||. πιαὺ δᾶνα ἰγαηβροβεα [ηε τἀμά, Ὠοννενευ, ἔου ΕἸ ρ 8515. 

.-- τ. κακοδαίμογος : Δρροδιίίνε οὗ ἐμά. (Ο. 137, π. 1; Η. ὅὄγ5, ὃ. 

15. πολλοὶ. .. μου : (815 ἴοο 566 Π18 {ΠΚ6]γ} ἰο ἢανε Ῥδβθῇ ἃ ααοίδίϊοῃ, 88, 

Ὁν δἱ]ονίηρ καί ἴο Ξυ  εΥ ογαβὶ5 ψ ἸΓ {Π6 ΓΟ] ον ηρ ννογά (80 ΕῪ. νυυῖζεβ 10), 

6 ανᾳ ἃ {]πηείθυ. 21. παρόντας : ρῥγεαϊοδίϊνα. 24. τίς οὗτος, 

κτλ.: οἵ. ψ τ 7άοοΡ., Μο]ϊέγε, ΤΡΆναγε, 4,7: Ομ ἐσέ 9 αγγέζε. δ᾽ εγιαἶ5- 

γ101 792071 ΩΡ ρΕ712. ---- 41 εἶ δεΐ γιοῖ, ----- μὰ Δί᾽, κτλ., “Ὧο, 5 ΟἿἹΥ ἃ ΡΠΠ]ΑΓ; 

1 15 611. 426. μή: Έ85ε: 15 ἀρργυεῆξεηβῖνε 1δϑϑὶ ἢ6 τῇδυ ἢδνε πηδθ βοῖὴδ 

τηϊδία κε αἱ [ης τεσθηΐ σοπηίηρ. ΤῊ15 δα] ]ὴρ δοσουῃΐβ ἔου [Πη6 1886 οὗ μή. 

ΓΕ. ΜΎ. 46, η. 5, ε; α. 218, ῃ. 3; Η. 743, α, Ἰαδῖ ρατί. 29, ἂν λάβω 

τινά: δῃ ἰηβίδηος οἵ δΔροβίορειβ (Η. 8ὃ82). (Οἵ. 14]. Μοτί. 22, 3. 
Ῥ. 89. 80. 5. οὕτω, “Ὁροη {μ88ε ἰοτη5.᾽ 11, Τνίφωνα : οἴΐεῃ 

υϑεα ὈΥ 1,. 8ἃ5 16 ὨδπΊ6 οὗ ἃ τῊΪΒῈῚ δηα 5κιηῆϊιηί. (ΟἿ. Τίπ.. ὃ. 

81. 14. καὶ αὐτόν, “ πίτη ἰοο᾽; νἱΖ. ἃ5 Μ21ὲ}] ἃ5 ϑίηοῃ. 416. ὃν δεήσει, 
κτλ: ἔου βεπεπιεπί, οἵ. Ομδγ. 2ο; Τίπι. 15. 89, 96. πάντα, κτλ.: 
ἃ ἀε]οδία τοῦς, Μ᾽ ΟΠ βἤονγβ μον Ρουέθοιν 1,. ἀπαἀεγβίοοα {ῃ6 σου κίηρδ 

οἵ τῇς Βυϊηδῇ μεαῦί. Ἐγνϑη γεὶ ΜΙΚ. 5665 [ῃ6 ΒΡ] μοΥ5. ΥΒΊΟἢ νυ τς ἢ15 ἴῃ 

ἄτγεαιη ψἱ ἢ ἃ τεργείξα! δγα. 27. ἔτι γὰρ σὺ ὀνειρ., “ΑΓ! 416 γοῦ 

5111 ἀγεατηΐηρ οὐ σε] ἢ ὃ’ 566 ἃβρονὲ ἰο καὶ (66, 29). ὀνειρώττειν 15 υϑεᾶ 
ὙΠ Δῃ 8ςο. ΟἿΪΥ ὈΥ ἰαίβ ψυϊουθ, ἃ5. ῬΟΙΥΡ. 5, 1οῦ, κα ; ΡΙαίδγοῃ, Μαγ. 46. 

Ταοίδῃ ΟἸβεν ΕΓ Ὲ 865 ὀνειροπολεῖν. 

Ῥι 90. 8.8. 4. ἐθέλοις ἄν: (. 226, 2 ὁ: Ἡ. γ22. ----- καὶ τούτων, 
ΚΊΠ658 {Πϊηρβ ἴοο. 7. ἀπολοίμην : Ο. 251,1; Η. 721,1. ϑ8. πρότερον, 
“Βγχϑί.᾽ 13. εἰσαῦθις, “ Δποίπῃετ (της. 
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ΙΝΤΚΟΘΌΟΣΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ οδήβοϊ οὗ {πϊ58. 46 ΠΡ ΒΕ] ρίεος οὗ Ὀυγίεβααα ἰ5 ἐο βδεϊγζα 
ἴη6 εηα1655 αἰνούϑιγ οἵ ορίπΐοηβ Ὡροὴ ρἢγϑίσαὶ δηα τῃεοϊορῖοαὶ 

ῬΓΟΌΪΘ 5. διηοηρ' ἰῃ6 ΡΒ ΠΟΒοΟρΡἢΪοδὶ βεοΐβ ; δηὰ, ΌὉγ 4 οἰγουπιβίδης αὶ 
τηδίζογ- οὔ δος ἀθϑορὕοη, ἴο ΡΥ ΒΘ ΤἸΏΔΗΥ͂ ΡΟΡΌΪΑΥ ποίϊοηβ οὗ 16 

ϑοάβ ἴῇ 50 Πα ΟΓΟΙΒΙν ΔΙηιϑίησ ἃ ᾿ἰσῃΐ ἃ5 ἴο πῆακα [ῃ6. δῃ{Γ6 

ΟἸνπιρίς ἐΠπδοϊορῪ ἀρρθαῦ τ ἀϊσυ]ου5. [Ὁ που] 5εθαπλ ΠΙΘΆΪΥ ῥσοῦ- 
ΔΌΪῈ ἰῃαΐ Γκιοΐδῃ ογα γροογαάβ 815 σῇ [θα ησδ οὗ αἰβαρροϊηϊζηδηξ 

δηὰ ἀϊθσιυβέ αἱ {ῃΠ6 πηϑα ϑίδοίουυ παίαγα οὐ (ῃ6 ἰβδσοῃϊηρθ οὗ (ἢ 8 
βοῆοοϊβ. Ὅῃα6 δχργθϑϑίοηβ οἵ Μεαηΐρρὰβ τῆδύ, ἰῃμεγεΐογα, ἴῃ τΠ6 

πηαΐη 6 οσοηῃϑιἀογεα η6 βεηϊπηθηίβ οἱ Τποΐϊδῃ ΠΙΠ1561 ἢ ἰῃουρἢ 
ἴῃ 411 ργο δ Ὀ  Υ ταῦ 15 βαϊα ἢ [ῃ6 πηλαϑὶς οα, ψ ἢ ϊοἢ ποίη 
ἴῃ 58 ογῆ ρείβοῃ ψοῦ]Ἱᾶ ποὶ ἴῃ α51 (15 Ἰηδηηθῦ μαννα αἰζεγεα Οὐ 
βδποιοηθά. ᾿ 

ΤῊΘ {16 οὗ ἰῃ6 ἀϊαϊορθα Πα] ΛΟ 5] ὈΪΕη45 Ιοαγὰ5. ψ ἢ (6 
ΠΔΠ16 Οὗ [Π6 ργϊποῖραὶ ἰηἰετ]οσαίοσ. ΤῊΘ τεάβοη οἵ 815 Ῥεοοῖηθ5 

ἀρραγϑηξ ἰπ ἐπα δδυγ ρατὶ οὗ {πΠ6 σο]οααν, νἤθγα ΜΕΏΙΡΡῈ5 ἀϑ56γβ 

ἰῃαὲὶ δε μα58 Ῥδθϑθὴ ἰγανβι]]ηρ ΤΠγΟῸαΡἢ πη! -αἰτ. Α58. {6 Ηϊρῃΐ οἵ 

Μροηΐρρυβ, μονανοῦ, ψγὰβ ὈγΠΠ ΔΊΟΥ ϑυσσοβϑίαϊ, οὴθ ψοηάδγβ παῖ 

[ἢ6 δυίῃμον ἀϊᾷ ποΐ οἤοοβε Πδεάδαβ ἴο {τη ]5} (η6 βγβί ρατί οἵ (ῃ8 

σοπμηροιπῃᾷ ; αὶ ροβϑίν ἢῈ ἰμουρμὲ ἐμαὶ ἰπῃ6 Παπιοζοῦβ εἴξδοί οἵ 

1ηὴ6 παπῖθ Ομ] 6 Βεϊρῃζεηθα Ὀγν [6 νεσὺ [δοῖ {παῖ 115 Βιρ ΘΒ θη 

οἱ αἰδαβίθυ ρύονβϑ στοῦ η 1655. 
Αθουΐς Μρηΐρρυβ δ5 δὴ ᾿ἰβίογι δὶ ρεύβοηδρα ν ΕΓ {Ππ{16 15 ΚηονΏ. 

ΟΥ̓ Ῥμοδηϊοΐβδῃ οτἱρίῃ, 6 ρρεδῦβ ἴο ἤανβ θθδη ἴῃ βαγὶν [1{8 ἃ βίανε; 

ΔΗ ΙΑἴοῦ ἴο αν ἀδνοίθδα ἈΙμη561 ἢ τη ἢ ΖΕ], ἴῃ ΤΠ ΘΟΥΥ αἱ ἰθαϑί, 

ἴο {16 βυϑίεμῃ οἵ ἴῃ σγααί ογηΐο, Ὠ]οσεηθβ. [{ 15 ῬΡγοΌΔ0]6 (πα ἢ 
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Ἰῖνβά ἴῃ {πΠ6 γϑί ἢ] οἵ {πε τηϊγά σοηΐαγν Ὀδΐογα οὐγ γα. Ηδ 5 

βαϊά ἴο αν θθθη Ἵορϑαίθα ουΐξ οἔ 4 ἔογίαηε σῇ ἢ6 Πδα διλαββϑά 
Ὁγ τπιοηϑυ-᾿οηαΐηρ, δηα ἴῃ {πὰ πὶ οἱ ἀββραῖγ ῃ]Οἢ Θηβαθβά, ἴο ἤανα 
ἢδηρσεα Πἰμη56 1. Ηδ ἰτοαϊβα ψ]Π σα σῇ Το Κεῦν δηα Ἰεβηρ Ἔνεῦγ- 
τὨΐηρ τηδί τηοϑί τηθη οοηβιἀθγεα ψουίῃν ΟΥ βευϊοιβ γθραγα ἴῃ 11{6 

{(παὶ μα σαϊπεά (Π6 παῆηθ οὗ {Π6 “Θαγηθϑί 1θϑίεσ,, ΟΥ̓ “ 1εϑίθυ. ψ ἢ 
56ΙΓΟῸ5 σοησογη5᾽ (σπουδογέλοιος). Ηδ ΡῈ] 5.66. τὴν ὈΟΟΪΚΚ5 ρεί- 

τηραϊβα ψῖτἢ (15 τηοοκίηρ, βδίχγιὶο ΒριΓΠ, ὙΏ6586 ὑεγῈ 50 ρορυϊαῦ 

τῃαἰ {πεν ψοῦε δαορίεα 45 186 πιοᾶβὶ ἴον 815 ϑαίγῖς συ ηρ5. Ὀγ (ἢ 6 
οτραὶ Κοιηδη {{{ἰέγαίευγ, Μ. Ταγθηία5 ναγγο, 0 σανα ἴῃς νου] ἃ 

ογϑαΐ μυηθ ε.Γ οὗ ὈΟΟΚΒ, ἰῃ ΜΪΟἢ ΡΓοβ6 δηὰ νϑύβε, αὐεεκ δηᾶ 1 δίῃ, 

ὍΈΓΘ σΔρΙ οἰ ΟΌΒΙΥ τϊηρ]βα, ἀπᾶάεῦ (ἢ6 {{π|6 4 Μεηϊρρίς ϑδίγεβ.᾽ 

Νοηδ οἵ ἰῃ6 ψόουκβ οὗ Μεϑηΐρραβ ἤᾶνα βυγνίνεοά; 50 ἰΐ 15 ᾿ΠΡΟΒΘ51016 

ἴο 584Υὺ ψΒΕίμοΥ Τποΐδη [ΑΙ ΓΚ Ταργαϑεηΐβ (Π6 βρίσγις οἵ ἰῃ8 ργϑαΐ 

ΒΟΟΙΓΏΘΥ, [1ποΐδη, δὲ 411] ενβηΐβ, νγὰβ [0η6 οἱ Ἰοοκίῃηρ δὲ {Π6 ψου]Ἱὰ 

του Ρἢ (6 ἐγεβ οὗ (15 οἱά ογῃηΐςσ. Νοῖ οἠἱγν 5. ἢ6 {μ6 θὲ οἤδγ- 
Δοίου ἴῃ (ῃ6 ῥγέβεηί αϊαίοσιιθ, θαΐ αἷδοὸ οἵ οὔβ μοι ὈθαΓ5. ἢΐ5 
5’ ΠΡ]6. πᾶπι6, ἴῃ Μψΐοἢ ἢ6 5 γεργθβθηϊεα 45 ἀεβοεηαίΐηρσ ἰο Ηδάθβ 
[ογ δάνϊίοε : ψἘ 16 ΠῈ ἀρρθαγβ ἴῃ ΕΠ ἃ τϊγά οὗ [ῃ6 ἱδίορτιοβ οὗ 1868 

Τθδά. [ἿἋ}Ἡ [8656 ]Ἰαἰίοτ, ἴῃ ἔοΐ, 6 ρἷαγϑβ 50 εχίβηβίνα ἃ τὸ] ἰῃδΐ ἢ8 

ταὶσ  αἰτηοϑδί 6 σδ]]δα {Πεἰγ ἤθῦο. [Ι͂ἢ {Π6Π| ἢ6 δνεγυν θα ΠΊΟΟΚΒ 
Δη4 τἱάΐσα]θ5. ἰὴ 6 ραγροβαβ δπα ρυγβαϊθ. οὗ τηθῃ; δηά ἢπάβ ναϑβί 
διλυβοιηθηΐ ἴῃ τῃ6 ἰαιηθηίαιίοηβ οἱ 56 ψῆο νεῖ οὔσα ρογεαΐ ἴῃ 

[ῃ6 ψουῦ]ά, Ὀαΐ οτὰ {Π6 ταὶρτγ ἰανε!]εῦ ΤΠ θδί ἢδ5 βΠρρεά οὗ ἃ]]} 

᾿τηρογίδησο, απ τη δ 5:1016 πα 5 ἴῃ 16 1η615 {1 ΠΡ] 150 4016 ΠΕΓά, 

Α Ῥγίθεί βυμηηδγυ οὐ {86 ἀϊαϊορια τηᾶῪ Ὀ6 σίνεη ἴῃ {Π6 [ο] ον] ηρ᾽ 

νοτά5. Α ἔτίεηα ονεγμθαῖβ Μεαηΐρραβ τοοοπηίηρ ἴοὸ ΒἰΠΊ561 (Π6 
δνβηίβ οὗ ἃ Ἰουγπον ἴῃ ψῃϊοῇ (Π6 ὩΔΠ165 οὗ [ῃ6 ἢδανθηὶν θοα 65 δ Γ6 
Ποαγα ; 15 δϑίοῃηϊβῃβά, δηά 8245Κ5 ἴση ψηδί ἢδ 15 τηδυ πα εσίηρ δου. 
Μεηΐρραβ ἀβϑαγεβ ἴσα (μδὲ Πς 15 ἴῃ Π15 ΒΟΌΕΓ 56η565, δΔηα ἢδ5 5 
γαϊαγηβα τοι ἃ {0 διηοηρ [Π6 δίαιβ. Τὴδ ουτγϊοβίίν οἵ 15 δυο Υ 
5 Γαϊβϑα ἴἰο {6 Βίσῃσβι ριτοἢ ; δῃά Μβηΐρραβ 5665 ἴο βδίβίν 1ῃ15 
ὉΥ ἃ αείδι θα παγγαίϊνα οὐ ἢϊ5 γεοθηΐ βχρϑυϊθησαβ ἀπα [Π6 δι 65 

ΜΠ] Οἢ Ἰεα ἴο Πε. Νὸ βοοῃϑῦ δᾶ ἢδ Ὀθερθη ἴο ὄχϑιηΐηθ [Π|{6, δ 

ἃ 566 ΖΟ]16γ, " Θοογαίθβ δπὰ (86 ϑοογδίς ϑοἤοοΐβ,᾽ οἢ. ΧΙ, 

τ ον  αδιῖτο δῃηᾶ 15 ϑαΐωζγαθ “ορεῤῥεας, ν. ΓΘ], ΕΠ σι. οὗ όσα. 11{. τόᾳ ΠΕ 
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5αγ5, ἰῃδη Π6 γτϑδοῃθα {π6 σοηνϊοἰΐοη οὗ {δα ἔγνο ν οὐἵἩ παϊηδη ραΓ- 

σια15 δηα δι 1065. Ηδ οαΐ Π1Π1561Ὲ Ιοοβα [τόμ (Π 6 πὶ, δηα ἀενοίοα 

ἈΪΠ1561 ἰο τῆς βδίυαν δηα σοηῃίεπιραίίοη οὗ {π6 πηΐνεῦβθ. Ἦᾷ βοοῃ 
Ῥεσδλα ἰηνοϊνοϑά ἴῃ ἀΠΠου 1165, ἔγοηλ ψΏΙΟἢ 815 υηδ θα] εἤογίβ δανν 

ΠΟ ΨΑΥ͂ οἵ ββοαᾶρθβ. Ηδ Ῥείοοϊ Ἀἰπιβαὶ, {πογείογθ, ἴο {π6 Ρ1]οβο- 

Ρἤοῖβ; πὶ {μεῖγ νειν ΓΘ 50 ναῇίοιιβ δηα σοπῆϊοίίηρ, [Πδὶ Π15 

σοηξαβίοῃ νγὰ5 ΟὨΪΥ ἱπογθαβαά, Ης ἰοϑβί 411 πορβ οἵ βπαάϊηρ' βαϊβίδο- 
ΤΟΥῪ {Παπιϊηδίΐοα. ἀροη ϑαγί ; δηα οοποεϊνοά ἰῃς 1άδ4 οἵ ἀϑδοδπαΐηρ 

ἴο ἤθανβῃ, ΏΕΥΘ ἃ Π{{Π ἐμαὶ στ Ζευβ, μα ἰμβουρ] γί, νου] δεῖ 1 ΠῚ 

αυἰία τρί. 850 πδ ργον ἀεὶ πη β 6] σ ἢ ἱπρβ ; ῥγδσι5θα γίηρ 
{Π| 6 Ῥβοδπια δὴ δάβρί ἴῃ {86 αὐτί ; δηά {ῃ6ῃ δεῖ ὈοϊαΪγ οαἱὐ ἴογ {ΠῈ 
ΠΟ] ϑιῖαὶ σουγῦ. ΒΥ 1ῃς {{π|6ὲ ἢ6 τϑδοῃεα [Π6 τῆόοοῃ ἢῈ [ουπα δἸτηβεὶῇ 
50 δχῃμαιβίθα ἰῃηδὲ ἴ ψγὰβ πϑοοϑβασυ ΤΟΥ ΠΙπὶ ἴο (αν ἃ 816 ἀπά 
τοδί. ΗἨδθδ οδυρῃΐ 5ἰρδί οἵ {πὸ [ΟἹ ψου]Ἱά ; δπά ὈΥ ἃ βἰπιρίβ ῥγο- 

(655 [15 δγεϑίρῃξ νγὰϑ 50 5ῃδγρεηδα [ηδὲ ἢ6 Ῥεῃϑ] ἃ ὄνβῃ πηδῃ δη 
1 εἰν ρεϊναίΐα ᾿ἰνε58. Α5 Βα ννὰβ δρουῖΐ ἰο βεῖ [ογιναγα οἢ ἢ15 ἸΟῦΓηΘΥ, 
Τπᾶ ΠοΥβο ΙΓ ἀρρεαγθά, δηα σμαῦρϑα ἢϊπῚ ψ] 1 ἃ σοπηρίαϊηΐ ἀραϊηβί 

[Π6 5ΔΌΟΥ ΡΒΠΟΒΟΡΠΘΓΒ ἴο σα ΤΥ ἰο Ζευθ. ΑΓΘΥ ἃ ἄγεθ ἀαυβ᾽ Ηἰσἢς 

(ῃῆ6 ρσαίθ οἵ βδανθὴ ψὰβ γεδοῃεᾶ; δηά οἡ [15 Κηοοϊκίησ ἢ6 νγὰ5 

5ηονγῃ ἴῃ, γε Πρ ἴῃ ἀνοσυ [0,7 ὉΥ Ἡεγηθ5. Τῆ6 ροάβ ψ Ύα 

Β]Π1εα νι σοῃϑδίογπαϊοῃ δ Ῥεβοϊάϊηρ ἃ πλοῦίδὶ ψ] 1 [ΠΕ ῚΓ νεῦν 

ΒίΓοηροΪά,. Ζειβ βδίθεγηϊυ ἀδιηδηάβά Δῃ Ἔχρίδηδίίοῃ, ἡ ΊΟἢ ἢ6 τνὰ5 

ποί 5ον ἰο οἷνθε. ὙΠΕογθαροη, 15 πηδ]θϑίϊς Γοαΐασγεβ τγοϊαχίησ, ΖΕῸΒ 

Ραᾶςε μἰπιὶ Ὀ6 ψεϊσοσια ἴῃ ἤδανεη ἔογ {παὶ ἄἀαν; οἡ {Π6 ΠΊΟΥΓΟ 15 
Ὀαβίηθ655 5μουα τεςσεῖνα αἰϊθηίίοη. 711 ἰῃ6 ποὺ ἴογ [ῃ6 Ὀαπααεῖ 

ἢ αδἰζεηαβα Ζευβ δρουῦΐ ἢἷ5. ἀδηγ οἤσεα5 ; δηραρίησ ἴῃ τη 0} οοη- 

νογϑαίίοη ΠῚ {παΐ δασυβὶ ροβοηδσο, Ὀαΐ συ] ΟΌΒΙΥ ΘΠΟῸΡἪ [ογροί- 

τἰρ (16 βρεουϊαίῖνα ἀοαθίβ δηά ἀπ που {165 [οΥ ἃ βοϊαίίοη οἵ ψοἢ 
ἢδ Βαά τηδάβ 50} ἃ βαζαγάοιιβ νογαρε. Ηδ βδη]ογϑβά ἃ δεδί δ [68 
140 16 οὗ ἰπ6 σοάβ ἰμαΐ Ἄνθηΐηρ, δῃά γειγεά βοτηθεννμδὶ Ἔχ ι]αγαίθα. 
ΤὮΘ ποχὲ τηογηϊηρ ἃ σοῦη0}] οὗ {Π6 ρσοάβ ψὰ5 ἢ6]4, δπᾶ ἃ βυυβερίηρ 

τηδαβῦαγα οὗ νεηρεδησε ἀραϊηβί [Π6 ΡΠ] ΟΒΟρ ΕΓΒ ᾿νὰ5 ΠυγΓΘα [ΠΓΟῸΡΉ. 
Ηδς νὰβ τηδάβ (6 Ῥϑαγογ οὗ {ῃ15 ἰο {Π6 ψου]ά ; Ὀαΐ 5 ψηρθ ΨΈΥῈ 
ἴακβη οἵα δῃηὰ πε ψαβ Ὀγουρῃξς Ὀδοῖς ἴο βδαγίῃ ὈΥῪ Ηδγηιθθ. Ηδ 5 

ΠΟΥ͂ ΟἹ {6 ψᾶν ἴο δῃποιηοα 15 (ἰαἸηρ5 ἴο {Π8 ΡΠ ]ΟΒΟΡΠ ΕΓΒ. 
ΤῊΣ ἀϊαϊοραθ μα5 ποῖ {ῃ6 δαπης ἢἰρ ἄδρτεβ οἵ βηϊδῃ ψῃίοἢ 
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σΠαγδοίοτίζεβ οὐ ῬγΓανίουβ βοϊθοίΐοηβ. [Τἰ τοιϊηἀθ οὴ6 τγαίπου οἵ 

ἴῃς σο]οα 165 οὐ Οἴσεῦο, ΕΓΒ, ἃ5 ΒΟΟῚ 85 ἴῃς αἰβουββίοη 15 {ΑἸ Ὑ]Ὺ 

θεστῃ, [ἢ6 ἀἸαΙορῸΘ 811 θὰΐ ἀἰβαρρθαῖβ. Βαΐ (η6 παγγαῦνε ἤἥοννβ οἡ 

νου 4 Ὀγξαῖς, ἴῃ 1Π6 εαϑίεϑῖ, τηοϑί φσσγδοθι] τηδηηθῖ, ἀου αϊηρ; 

ἴῃ 4 ο]οαία 15 δηᾶ οἱθνεσ Ἰηοϊἀδηΐβ, δηα ϑυσθ6α ἢ (Π6 τηοϑί 

ἀε!σμ τα] μυσπηοῦ. ΤῊδ 50δῇ5 οἵ βδαῖγε ἀγα ψίηροα ψἸ το] οΚίηρ 

ἸΔΈ ΕΓ. ἘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ΔΟΎΘ ΘΔ Ό]6 15. [6 παῖνε ργεοϊδίοη ἢ ]Ο 

ἢΐ5 δαι!ριηεηΐ ΤΟΥ [ῃ6 Δ6 114] 7αππὶ 15 ἀθβοσιρθα. ΟἿ 15 γεηλ ηεά 

οὗ ἰ86 τειηδυκαῦθα τδηηοῦ 1ἢ νῃϊοἢ Μ. [165 εέγης ἢδ45 ἰδαϊα τῃ 6 

βοΐδηςα οὗ {ὴ6 ηἰηθίθοηίἢῃ σδηΐαγυ ἀπηᾶδύ σοηί θα ςΠ]1Οἢ ἴῃ [8 ρῥτο- 

ἀποίΐοη οΟὗἩἨ ἁ 500} τηϑύνε]]οῦβ ἰδ|65. 45 ἢΪ5. “Τ]οῦγπευ ἰο ἴῃς Μοοη.᾽ 

ΤΆΚΟη δ8 4 ψῇοΐςθ, ἴθ 6γ6 15 ῬΕΥΠΔΡ5 0 ΟἰΠΕΥ οἱ [ποϊδη᾽5 ῥρτοάπο- 

ἰοη5. ἰηδὶ βῆοννΒ ἃ ΠΠΘῚ [ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ΡΥΘΑΐΘΙΓ 6856 Δη6 ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ οἵ 
Ἰηνϑη(οη. 

ΝΟΤΈΕΘ. 

“ερέῤῥης ἐς ουεγάσαγαῖ γεκολ ζγαρ᾽ 1.6 ἐγεοταϊδγεῖ5 Ο ἃ 5έ7α) 06 70.7716} ; αὐομέ 

τυλῆελ Ζὲς 7», 1εγεἴ ἐγεφεῖγες, ἀγα ἦς 07727.5 ἐχέῥααζίογε. 

Ῥ. 91. 1. 1. οὐκοῦν : ροϊηΐβ ἰο ργενίουβ ἐπουρμῖ, ματα ὉΠΕΧΡυ ββεά. 
Υε Ῥτεαῖὶ τὶρῃῖ Ἰηΐο {μ6 τηϊάϑε οὗ τῆς βοϊήοαυγ. ΟἿ. (οοῖ, 29 (δ, 3). 

2. μέχρι πρός: Κα ἄχρι πρός, ὌτΘΔΠΊ, 15. (ὃ, 6). ----- ἡμῖν : α. 1τδ4, 3, 
ῃ. 4; Η. τοῦ, ὁ. Θϑ.. τοὐντεῦθεν, “{Π6 νγᾶῦ ἔτοτῃ ἴπεγθ.᾽ 4, που, “ἀρουί." 
Μυοῆ {πῃ βαπηΒ ἃ5 ὡς ΜΙ ἃ ΠῸΠΊΕΓΙΔΙ. 6. καὶ ταῦτα : 51ΠΠΔ11ΖῈ5 

τὸ δ᾽ ἀπὸ τούτου... Διός. ------ γένοιτ᾽ ἄν : σοπαϊτοη ἔοτ [15 15 ἸΏ Ρ]166 ἴῃ 
εὐζώνῳ. Ε. 226,1; ΜΤ. 52,1; Η. 751. 8. τί ταῦτα, κτλ., “ἴῃ [86 ΠδΠΊ6 
οὔ τῃε σταςοεβ, Μεηΐρραβ, νι μδῖ 15 μπαΐ δϑιγοπουαϊΖιηρ δη4 Τοδα- ΤΠ ΑϑΌΣ]ηρ, 

50 ἐς 580 (πως), {παῖ γοῦν τὰ δἱ ἔβετε ὈΥ γουγβεῖξῬ’ 10, ἡλίους... 

ὑποξενίζοντος, “ἰαϊκίηρ ἴῃ ἃ ΒΊΥΔηρε {5810 ΔΡου 505 8η4 Τγ00η85, ΔΠᾶ 

ΓαΥΠ Υ ὄνεὴ ἀρουὲ ἐπ686 ΘΟ ΠΟ (θΥΓΏ5, τ᾿ ΒΟΉ 6 βουέ οὗ ἀδυ᾽β ἸΟΌΥΠΕΥΒ 

ΔΑ Ρᾶγαβδηρβ.ἢ 11. τινας, “4 5οτί οἵ, -ῖμεν σα ΡῈ {ῃε ταδὶ], ἔου 

τοῦ 76 βρεακίηρ οἱ σβ]ββε141], ποῖ ἰἘΥ ΘΒ Γ14] δὐΐαῖτθ. 12. ὑποξενίζοντος : 

ὑπό ᾿δΔ5 115 ἀϑ041 ἀϊπαϊπαἰῖνε ἔοτος ἴῃ [815 ψοτά ; ξενίζω 15 ἴο ἀο δΔηγίθηρ 
ἴῃ ἃ βδίσδῃηρε οὐ ἀπαβιαὶ τηφηηοσ. (ΟἹ, ΟΟΟΚ, τδ (78, 4). Ηδεῖα {με ἔτεηά 
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5 δοιουηᾶεα αὐ πὸ βίζαμσε ἔαβῃϊοῃ ἴὰ ΨΏΪΙΟΝ Μ. βρϑαῖκβ ἴῃ {πδ βαπια 

Ῥγεδίῃ οὗ ϑηβ δια ΠΠοΟἢ5 πα βίδίοηβ Πα ρΑΥΓΑΒΔΏΡΒ. 14, τὸ κεφά- 
λαιον, “ἰδ οἢϊεῖ ἱποϊάβηίβ.᾽ 16. καθάπερ οἱ Φοίνικες : [ΟΥὙ ΠΕΥ γΕΙΕ 

τῆ πχοβὲ ἑαυιουβ οὗ δηοϊεηΐ πανρϑίουϑ. 

Ῥ. Θ2. 1. μακρόν τινα, κτλ., “8 ῬΓΕΙΥ͂ ἸΙοηρ ἀγα γοὰ ἅτε (ε]]}1ηρ 

ηγ68 ἱξ εἰς, ἘῸΤ {Π15 σοηϑβίσ., ν. ἴο Ὀγδδιη, 1 ἴο ταχεῖάν τινα. 2. κατα- 

κοιμηθείς : υϑε4 ἰταηϑὶἴνο]γ, 45 ἴῃ ΤΟΙ, 6 (68,8). ΕῸΥ ϑυπίαχ, ν. α. 279, 4; 

Η. ὅοι. ῷ, 8. καὶ μήν, “Δπηᾶ γεῖ᾽; 1. 6. Βονενεῦ βίγδηρα γοῦ [Π1ΠΚ 
1. ὅὃο ψε οδὴ ἰγαμϑίδίθ, "γεϑ, 56 Γ6 δῃοῦρ.᾽---. παρ᾽... Διός, “ἔτοιη (Πς 

ξαν-ἑδτηθα τηϊρηΥ Ζειβ Ὠἰπη5611. ἘῸΥ ἐκεῖνος, ν. Ὁτθαιη, ὃ, ἔογ πάνυ, 

οἴ. Χ. Μειι. 3, 5,1. 19. γεννητὸς αὖ. κ. ἐπ΄. ὦν, “ ΠὨ114 οἵ ἐπ6 δαυίῃ παι 

Ι ἃ1:ι.5 14. ἵνα... εἴπω : 45 ἴῃ Τύτοδηλ, 5. 15. τ. Οὐρ, ἑνί, “οἠς 
οὗ Ηεδανβηΐ οἰΖεηϑ. (ΟἿ. 1.1, 570, 8Ὧη6 2α55172.. Ἱἠἔ6., εἰ δοκεῖ, “1 γοὰ 
ῬΙΘαβα. 18. τὰ μ. γ. ἀ. τ. ὄψιν, “[οἵ 50 [α΄ 45 γοῦν ἰοοκβ ἀ΄α σοη- 
οογηθά. ἘρῚ τά, ν. 6. τόο, τ; Η. 549. 419. ἐκείνῳ τ. Φρυγί, “τῆς 
ἕαταουβ Ῥηγυρίδηὖὔ; νἱΖ. ἀδηγγηθαδ, γγ0 τνν88 50 χε ΔΓ Κ4]6 ἔοΥ ἢ15 ΒΕΔΌΤΥ 

[αὶ 6. νγαβ οδιγὶεα οἵ Ὀγ Ζεὺβ ἴο ἤξδανθῃ ἴο 5616 845 συ ρΌΘΑΥΕΥ τὸ {6 

᾿τημηοχία 5. Οἵ. 214]. Τθοσ. 4 δῃά κ. 20. οἰνοχοήσοντα : (. 277,3; 

Η.. γ80, (( ----- που, “ῬΕΥΠαρ5: ----- πρός Ξε: ὑπό, ἃ5 οἵἴϊδῃη. 22. σκώπτων: 
(. 28ο0,η.1; Η. 797. 44. οὐδὲν ἐδέησέ μοι, “1 δα πο πεεά.᾽ (ἃ 172, 2, 
ἢ. 2. 2426. οἰκεῖα, κτλ., 1 Ππαά ψὶηρδ οἵ τὴν οὐη. 47. τοῦτο μέν, κτλ. 

“1η15 γοὰ ΠΟΥ͂ 54Υ Κ'΄ο65 8686 οὗ ἀνεὴ 1)αεάδ] 5. Ἀἰτηβ561:, 1, θεβι 465. 8]] 

Εἶβε, γοὰ ἀηρεϊκηονῃ ἴο 5 ΓΕΥῈ ἰΥδηβίουγιθα Ἰηἴο ἃ ἤαννὶς ΟΥ ἃ 1Δοκάαν,.᾽ 

Ἐὸτ Πδεάδ!β δπᾶ [σαγὰ8, ν. (οοϊς, 23. 

Ῥ. 938. 1. ὀρθῶς, κτλ., “τἱρῇΐ, τὴν ἔγϊθη ; γοῦ ἰΐ τῆς τηδτῖς 'π γουγ 
οοπ͵εοίατα.᾽ ΕῸΥ ἀπὸ σκοποῦ, “ΜΙἋ46 οὗ 16 τηδῖῖ,᾽ οἵ. Χ. ϑγῃπῖρ. 2, 1ο. 

2. σόφισμα, “ ἀενίςε.᾽ ---ττ τ. πτερῶν : σεη. οἵ οοπηθδοίίοη. Η. 563. 
3. καὶ αὐ. ἐμηχ., “1 ἴοο ρΡαΐ ᾿πἴο ἐχεουϊοη. ὃ. 4. εἶτα : ν. ἰο (οοϊς, 
2 (63, το)]. “ Νγεγθηῖ γοὺ ἐζε7ε αἰγαϊα,᾽ εἴο. 5. μὴ... ἀποδείξῃης : 

Ε. 2ιδ, 1Ἰαϑὲ ραγτί ; Η. 743, ψ ἢ 740. ------ καὶ σύ, ἦγοὰ ἴοο;᾽ 1.6. ἃ5 Ὑ61] ἃ5 

Τοατα5. ----- που τ. θαλάττης : α. τόδ; Η. 5δ9ρ. (ΟἹ. Τιαῦ. αἰϊεμόέ ἐφ; ΩΚΏ792. 

6. ἡμῖν : Ὁ. τ84, 3; Η. 507. 8. ἅτε: ν. ἰο Τίηπι. 21 (42, 28). 

9. ἐπειδή, κτλ., “45 50οῇ 85 {86 ψγὰχ τηεϊεα Ὀείογα (ῃ8 ϑιη, 5ῃ6α ἢϊ5 

ἔξαίμευβ, δμά 850 οἵ οουγβε [611] ἰο {μ6 δαγίῃ. 11. ἡμῖν : ν. ἀρονε, 

Ι (οΙ, 2). 12. πώς λέγεις ; “ον 540 γοι δ᾽ “πον αἸά γοὰ ἀο 1{᾽ ----- 
οὐκ οἶδ΄ ὅπτως, 716: .20 φεοηιοαο; ῬαΥΘ με. 13, ἠρέμα, κτλ., “γοὰ 816 
Ῥυϊησίηρ τὰς ὈΥ ἄερτβαβ ἰο ΒΟ] γουτ παύταιῖνα [ΟΥ ἰγσὰθ. 15, ὧδέ πως, 

ἑΔΡουΐ 85 [ο] ον. 16. γῦπα τ. καρτ. -Ξ- γῦπα καρτερόν : Ῥατί. σΞ6ῃ. 

ΓΕ, τέχνην τ. βαναύσων, ὈτΥΕΔΠῚ, 1. 17. μᾶλλον “δέ, χε 2οίΐμς. ΜΝ 
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{815 {ῆ6 βρεαΐζκευ βυδάθηϊν Ὀυθαὶτβ ΟΥΕ ἔτοπι παῖ μ6 μδά Ῥείη ἰο 58υ, ἀπά 
ααἀάπ, “θα 1ξ γοὺὰ ἢανς ἰείβυτσθ, ΜΠ] γαίθεγ [611 γοῦ τὴν 8016 ἱπνεηίϊοῃ 
ἔγοτα ἰῃς βἰατί. καί ἰηπίδηβῖνε. (Οἵ. ΘΑ ΚΒΡΕΥε ΒΒ ἀ88 Οὗ “ἀπᾶ’ 1ὴ 1 6δΥ, 

“3, 2, βΒοὴρ : “Ηδε αὶ ἢδ5 αηα.α Π||6 {ἰὴνγ ψτ. 19. πάνυ μὲν οὖν, 
“40 80, ὈΥ 811 πηθδηβ.᾽ --- σοι : εἰμῖςδὶ. ΟΥ. Οὔαῦ. 1 (11, 14). ---- μετέω- 

ρός εἰμι, “1 ἀτὶ οαττεα ἴο [6 οἷουά5. 21. Φιλίου: Ζευϑ 45 ροά οὗ 
ἐγ ΘΠ ἀ5}10Ρ, -το “ ἴὰ [6 παῖὴς οὗ ἴῃς ροά οἵ ἔγθηάβῃῖρ, ἀο ποῖ βίαπα Ὀγ 

Δα 566 18 βυβρεηάαά αἱοῖξ ὈΥ͂ [86 6δδὺ5 ϑοιηεύ ποτα 1 ὙΟῸΪΓ παΙγαίϊνα. 
ὙΥΙὰ ἐμῖ5 πηδαπίηρ οὗ περιίδῃς, οἵ. ΟἼΔΥ. Σ (11, 3). 

Ζδηῥηες δορίης ἀς παγγαξέϑε: Τὔχλεη: ἦς αἰοηιρέεα ἐο 12ιγ6}27) 5ἰαγαἿ {6 

2{7220.67.56 γηαν» ἐδίγος δεγίαεα αρα φηείδαί Ζ172.; τυλογετῥοῦε ἦε δείοοξ 

ἀήριδοί ἐο ἐΐε 2 ιοοοῤἦεγο, τυλοηε δ γοτέγα οίγαριρεῖν αὐ σα7:αγο 1202: 

"επάαγρηίωζ 27ΖεζΖΖές. 

4, 24, ἄκουε, κτλ., “611, {Πδη, 1ἰβίθη, ἕου 1 ἄοθϑβ ἢοΐ Ἰοοῖκ εἶν] ἰο ἰεανα 

ἃ {ΠἸδηα ορεῃ-τηου 6 ΜΠ συγ] οϑιίν, δηα {ῃδὲ ἰοο, εἴ. 26, ἐγὼ 
γάρ, κτλ., “85 5000 851 Ὀδρδῃ ἴο ἀἸβοονυθυῦ, ὈΥ͂ βογαιηϊΖίηρ 116, {παῖ,᾽ εἰς. 

Νοίϊος {π6 ἔοτος οἕ ἰῃς ἱτηρετγέεθοϊ. ----- γάρ : ν. ἰο ΟΟΟΚ, 12 (71, 20)- 

27. τὰ κατὰ τ. βίον : οἴ. τὰ ἐν τ. βίῳ, (ἼδΓ. 1. ------ γελοῖα : ργεαάϊ!ςαίε οὗ 

τ. ἀνθρώπινα. 2429. λέγω, “1 τηελη. 930. καταφρονήσας, κτλ., “1 [611 
οσοπέεσιηιρί ἔογ ἐμεῖῃ ; δηῃά οοποβίνίηρ {μα {Π6 εἴοτὶ Ἔχρεπαβα ἴῃ δάοῖ Ρατ- 

5115 ταβυϊοα ἴῃ 40 οὗ {πῆς ἕο δῖ 15 γε }]]ν ψοσυ ἢ ομθ᾽ 5 εἰοτί, 1 βδίγονα 

ἴο 1{{ ῸΡ ΤΥ ραΖε δπᾶ ραΐῃ ἃ νἱ εν Οὗ {Π6 πηΐϊναύβα. 

ΡῬ., 94. 3. πολλήν τινα παρ. τ. ἀπορ., “ αἰξοτάξά τη6 ΠΟ 5]1σῃΐ Ρεῖ- 
ΡΙεχίγ.᾽ πολλήν τινα ἃ5 ἅρονξ, 1ἵ, μικρόν τινα. 4, τ. σοφών, “(ἢς6 

ΡῬΒΠΠΟΒορ οτβ, “σασαηές. 85. κόσμος, ηη2γαἴμς, “ [6 ννουἹα᾽ ; [ῃ6 ογάεγϑά 

ὉΠ ΘΥ56, 45 ΟΡροϑβεά ἰο οῆδοβ. 7. κατὰ μέρος, “ ἴῃ ἄεἰ411. 9. τούς τε, 

κτλ., 41 58νν [6 5ΐδτβ βοδίίεγεα δἱ ζαηάομῃ (ὡς ἔτυχε) ἀρουὲ τῆς Ὠξανθη. 

οὐρανοῦ ρατιΠῖνε, ἀερεπάδηϊς ἀρο ὡς ἔτυχε. 10. τί ποτε ἦν ἄρα, 

“αὶ ἴῃ ἰῃς6 ψοι]ά 1ἴ τε α}}ν (ἄρα) ννα8.᾽ ΕῸΥ ποτε, ν. Ομδτ. 9 (1, 5). 

13. τ. πολυειδές, κτλ., “1Π)6 ναγϊεὶν οὗ 115 Ρῇαβεβ, 1 ἢε]4, ροϊηϊβα ἴο ἃ 

αὐ16 ᾿ΠΕΧΡΙΙΟΔΌ]6 οαπ58.᾽ 14. οὐ μὴν ἀλλά : ΕἸ] Πρ 104] ΕΧΡΙΕΒΒΙΟΙ, --- 

“τοί (5ΡῚΥῪ 115} μη 664 (15 ἐγ 6), Ραΐ,᾽ οὐ ὈΓΕΗ͂Υ, “Πᾶν, τηοτςΈ. 17. καὶ 

ταῦτα : 45 ἅΡονα, ἴῃ [ῃ6 ἢγϑί ΒΡΈεΈοῇ, --- " 411 {Π658. ψεῦα ῬΕγΟ Πα ΤΥ σοπ͵Ἶδο- 

ἔμτε δα Τὴν ριιθ55.᾽ ὦ. 22. ὡς ἐνῆν, κτλ., “50 [ΔΥ 85 1 νγὰβ ΡΟϑ51016 ἴο 

ἀείογπηίηθ ὈΥ {Π6 διαβίευιυ οἵ {ΠΕ ῚῚ σοαηίθηδηοαβ, {Π6 581|}Ο 655 οὐ {με 1 

5](1η, δῃᾷᾶ [6 Ἰεηρίὶῃ οὗ {ποθ ῖγ εαγάβ.᾽ Οτξ οἵ Γμιοιδη δ ζανοσῆε ἰὨγαδβίβ δ 

[ῃς αἰοοϊεα ἀρρεάγδηοα οὗ {π6 πηουηίθαηῖκ ὈὨ]]ΟΒοΟΡ ΠΕ 5 οὗ [ῃς ἄαγ. ΓΙ. 

ἀεβουρίίοῃ οἵ ΤὭγαβυοἝβ, ΤΊη). 54, δῃα οὗ [16 ΡΏΠΟΒΟΡΒΕΥ ἴῃ 1914]. Μοτί. 
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1Ιο, 8. ΤΕ ρορυΐϊαῦ πάρτηθηΐ οἵ ᾿παϊν! ἀπι415. ΟΥ̓ Ποη-Θσβθηί!41 δχίεγηδὶ 
ΟΠαγδοξου 5Έ105 15 δὲ [6 βϑιὴ8 ἐ1π|6 ὈΓΟΔΟΪΥ βαίγῖζεα. 427. τὸ μέν, κτλ., 

“Ραγΐηρ ρατί ἄονῃ δὲ ομοθ.᾿ 990. τ. ὅλων, “(6 πῃϊνοῖβε᾽; βδϑι:ὴ6 8ἃ5 
τὸ πᾶν. 

Ῥι 9. 1. τοσοῦτον : δος. ψΠ δέω, Ὥετα Αἰς νου] ταααΐγα {Πα 
σοη. (οἷ. (ΟΡ. Ν. 1. 261); ποί ταῦθ ἴῃ ἰαΐς ψυειβ. Τυδηβίαίε : “50 ἔδυ 
Ὑγ6γ6 {Πα ν, Γουβοοίῃ, ἔχοι ΠαΙρίηρ πη6 Ουΐξ ΟΥ ΤΩΥ ΤΟΥΠΊΘΥ Ἰρποτδπηοε, ἰῃδί;᾽ 

εἰς. 1,αΐ. σουγοϑρομάϊηρ ἰάϊοιη, ζαγίμηε αὐόγαξ μέ. .. μέ (ὥστε). (ΓΙ. 

ΝΙρ. 26; Ῥ]αί. ΑΡο]. 329 Ὁ. Κι. 477,4. 93.. φέροντες : ν. ἰο ΤΊτη. 22 (43, 16). 

-- - ἀρχάς, κτλ. : ἰδομηῖοα] ΡΠ ΟΒΟΡΪΟΔ] [ΒΘ ΓΠ15, ---- ( δ ῬΥυΙΟ1Ρ0165, ΗΠ4]1- 
{165, φίοσηβ, 5Ρ8668, τηδίίεσβ, δηά 1688. 5. ὃ δὲ... χαλεπώτατον : 
ἢ {π|5 σοιηραῖς τῆς σομῃηοῃ δαπίναϊθηΐ βηοτέ ἸάἸοη, ἃ5 τὸ παρα- 

δόξατον, ΟἾατ. 23 (30, 7). 6. μηδὲν --- λέγοντες : ῥαγί. 15. Πγροίπεί!- 

οδἱὶ ; ἤξεῆσοβ μηδέν, ἀαῃηᾶ ποΐ οὐδέν. -.---- ἅτερος : απ ΓΙ Ρα νε ἀρροβιίνεα. 
11. περὶ τ. λόγων, “ἴῃ ταίογθηος ἴο μεβε ἰβδοβίηρβ.᾽ ΕῪ. οοτγθοίβ ἴο 
τ. ὅλων, “τῆς πηΐνοτϑθο,᾽ Ἃ5 ᾿υ5ὲ ἄρον. Οἠε ΜΆ. ρίνεϑ τ. ὄντων. Ῥαΐ τὰς 

τεδάϊηρ μεῖς ρίνεηῃ δῇογαβ Δα μηῖγα]8 56η56. 

γάλα ἐσπογαγιέ ο7 νιωΐίεζς τδαῦ αὐ Ζαηια, 156 2λέίοτοῤὝογο γογζεφοα Με 
ξριοτοίφαῖσε ὁ «δ᾽ 6σέζαζ 2 εγογεόγα, ἀγα] αἸζϑε2556α] ἐδε ογέρ7η οΥ ἐΖ6 τυογέ, 

Ο. 14. τήν τε ἀλα., κτλ., “{πεὶγ ἱπιροβίαγα δηα ἰονα οὗ {πΠ6 τηδύνε]]οῦβ 

ἴῃ {πεῖν ἰβδοβίηρβ.᾽ ΕῸΓ βεηίπηξηΐ, οἵ. Μαγοὰβ ΑὍΓΕ]Ϊα5, 1, 17, οΓα 

ἢ ἜΧΡΥθ5565 ρσεαΐ ργαί[πᾶθ ἴο 6 σοάβ, {παΐ θη ἢ15. αἰζθηί]οη νγᾶϑ5 

ἀϊτεοϊεα ἴο ΡΒΙ]ΟΘορΥ 1 μα ποΐ Ὀθθῃ 815 Γουΐαπθ ἴο ῬΌΒΥ Βίτηβ61Ὲ ψ 1 

Ρμνβϑίσαὶ βρεουϊδίϊοηβ (μετεωρολογικά). 15. πρῶτα μέν : οοττγοϊαίϊνα, 
ἔπειτα δέ, αἱ ἰῃε Ὀερτηηίηρ ΟΥ̓ ἢ 7. 17. ἀλλ᾽ οὐδέ, “πο, ποΐ Ἔνεη." ---..ὄ 

ἔνιοι... ἀμβλυώττοντες : ραγοηϊμοίϊο ; ἀθϑουρῆνα οὗ ἃ β}-Ὁ]455. οἵ 
δεδορκότες. 19. ἔφασκον : οὔβετῖνε {ῃ68 ᾿ἰἰεγαΐίναε ἔοσοα οὗ {15 δῃᾷ τῆς 
ἔο]. ᾿πηρετίεοίβ. 20. τοῖς ὑπὲρ τ. σελ. ἐπεβάτ., “πεν σου] ἐχραϊίίαΐθ 

(11., 5εὶ ἔοοῦ) ἃροη 1ῃξ τερίοηβ ἄρον ἴπ6 τηοοη.᾽ 29. εἰ τύχοι, “ 5Βῃου]4 

οσοαβίοῃ ἀδιηδηα᾽; δρουῖ εααδὶ ἰοὸ “ ἔΟΥ ΘΧδῃ1ρ16.. Α βἜηΕΥαὶ ραβδί οοη- 
ἀπίοῃ. 25. πηχών :: 6. τόγ, κ; Η. 572, Ζ. ------- τι μέγεθος. 6. τόο, 1; 

Η. Ξ49ς. 26. ἐτόλμων, “(μεν ψου]ά Πᾶνε [ἢ6 ἀβϑυταπμοθ.Ὁ 27. κατα- 

γράφοντες : [15 Δηα [0]. ρατί. ΕΧΡΙΕ55 ΤΊ 688 Οὗ περιμετροῦντες. ΤΥΔηβΙαίε : 

“Δῃοᾶ ξαγίμου, ΌΥ ἀγανίηρ οἰγο εβ, δηα Του πρ {ΠἸΔ 0165. ΠΡΟῚ {{]Δ}6}65, 

ΔΑ ἃ ϑοτὲ οὗ δυύίῆςϊ] βρθουεβ, οῖνε ἃ σοϊῃρ]εία τηθαβασα, ξογϑοοίῃ, οἔ 

Ὠδάνεῃ ἰἰ56 1. περιμετροῦντες 15 [Π6 εἸηαηαδίοη οὐ ΕὟ. [οσ {(ῃ6 σοϊημηοῃ 

ἐπιμεσ. Ομε Μϑ. μᾶαβ ἄναμετ. (Γ. (ΟΡ. Δ. 1... 265. ϑδοιῃράίς. τεϑαβ 
ἀναπλάττοντες, ΟἹ Ρᾳχε οοπ͵ξδοίαγα, Δηἀ σἤδηρεβ ποικίλας ἰο ποικίλλοντες. 

ΕΥ 



25ὃ 7ΖΟΑ ΔΟΜΕΔΜΖΡΡΟ,. 

ΘΌΟΘΝ ΒΡΏΘΓ 5 ΜΕΥ τηδάς, δος. ἰο (Ἰσεγο (Ὡς Ναί. ΤΏΘοΥ. 2, 34--5}, ὈῪ Ῥοϑβ]- 

αἀομίαβ δηά (Τα5ς. Ὀ15Ρ. 1, 25) ΕΥ ΔτΙομπηβα68. 90. δῆθεν : ΙΤΟΠΙΟΔ]. 

Ῥ. 96. 7. 1. πῶς οὐκ, “πον ποὶ᾽ ΞξΞ " ββγεα!γ.᾽" 2. τὸ... 
ἀποφαίνεσθαι, “με ἕαςοϊ {μΐ, ἴῃ βρβακίῃηρ οἵ ἀιεβίοη5. 50. ΟΌΒΟῦΓα, [Π6Ὺ 

βίδίε 0 Ορ᾽ πο 845 ἃ τεσ οοπ͵θοίαγα,᾿ εἰσ. 4, μηδεμίαν, κτλ., “Ἰεᾶνα 

ἴἰο οἰεῖβ πὸ ομβαῆςβ ἴο ρὸ Ῥεγοῃά {ἤδῃ, 811 Ῥαΐ ἰακίηρ οὐαί {παῖ,᾽ εἰς. 

6. μύδρον.. . ἥλιον : [Π15 γγαβθ ἰῃ6 αἰοίατη οἵ Αῃαχαροῦαβθ. ἘῸτσ [Ὁ]} 

ἱπίογπηδίϊοη ἀρορ {μ6 ἀοοίτης5 οὗ [μΠ6 ΡΒ] ΟΘΟρΡΈσβ, ΙΟΒ Τιποῖδη πλα5565 

Ἰοροί Υ 1π {15 δηά [ῃ6 ΤΟ] ονηρ βεοίΐοῃβ, σοηβι]ξ ΖΕ]16Ὲσ, ὕερεσνερ, 

ΕἸ τοτ, δηά τς οἰ εῚ ΒΙβτουϊδηβ οἵ ΡὨΠ]ΠΟΞΟΡὮΥ. -- κατοικ.... σελήνην : 

ἩΚΕαν56 ἃ ῬΕ]1α οἵ Απαχαροσδβ. 7. ὑδατοποτεῖν δὲ. . . διανέμοντος : 
ἃ ἰγανεβίυ οὗ {π6 ἰεδομίηρ οὗ Ἡδγδοϊειίαβ, δοσαρίβα Ἰδαίου ΌΥ ἰῃ8 Θίοϊοβ, 

{μαι [π6 δίῃ δηά δἰδύβ δῖα τεηθυεα ΌΥ νροΟΥ5 δϑοθηαϊηρ ἔσγομ (ἢ6 εδτίῃ. 

8. 10. τὴν --- ἐναντιότητα : 5:}]6 οἱ ΟΥ {π6 Β0Ροτγαϊπαία βθηΐθηςθ, απ ρἢδ- 
5Ζεα ὈῪ τιδκίηρ ἃ ἐμα οὈ]εοὶ οὗ {ἢ8 τηδίῃ σεῦ ; ῬΥο ρ 815. ----- τ᾿ λόγων, 

ὁ ἸΠεῖτ ἰεδοβίηρϑ᾽; νἱΖ. ἰμαΐ οὗ [86 ΡΒΙ]οθορῆθβ. 11. ὁπόση : 86. ἐστίν͵ 

12. εἰ, “ψμείμετ..----- ἐν γειτόνων, “ τεϊαίε 4. Ἡ. τορ, όὦ,β. 14. εἴ γε 
τοῖς μὲν ἀγέν. τ. κι ἀνώ. εἶναι δοκεῖ : [815 νγὰβ (Π 6 ἰδδοπίηρ οἵ ἴῃς ΕἸδδίῖο 

50ΒΟΟ]. Ῥαχιηθηῖϊάθβ, Ὧο ΠουτΒΗ α 1ὴ της ἢτδί Π41Ὲ οἵ {16 ἢ σεηίαγν 

Β.Ο., ἰῃ6. ϑιασοεββοῦ οὗ Χεπορἤδηθβ, ἔουηαδσ οὗ {Π15 50800)], 5αγ8, ἴπ ἃ 

Ῥᾶββαρθ ργεϑεγνϑα ὈΥ Θ᾽ ΡΙἸοΙα8 : 
μόνος δ᾽ ἔτι μῦθος ὁδοῖο 

λείπεται ὡς ἔστιν " ταύτῃ δ᾽ ἔπι σήματ᾽ ἔασι 
πολλὰ μαλ᾽ ὡς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, 

οὖλον, μουνοξενές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾽ ἀτέλεστον. 

Οῇ Χ. Μϑῃλ). 1,1,14.- 16. δημιουργόν, “ ογεαίοτ,᾽ “ξαϑῃϊοηετ.᾿ ῬῬ]δίο, ἰπ 
1Π6 Τίμλαευβ, ρῖνεβ ἃ ἀείαι]εα δοοουμί οὗ μον [ῃ6 ἀπΐνευβα νὰ5 [αϑϊοηβά. 

Ζ εἶν οἰγαγερό απ6] εογγααείονγ οῥίγέονς αὐομέ δας, σέε., α7ταἱ τοζέδ γ6 767 21:66 

ὅο ἦε πιτηεῦεν ἀγα ἐαγαείθν οὗ 16 ροαῖ. 

25. τί δ᾽, εἰ ἀκούσειας, κτλ., “ψνῆδΐ 58ῃου]4 γοὰ 580, ΠΥ σοΟά 5117, 5Βῃου]ά 
γοῦ θα γι ηδι ἰΠΕΥ̓ ἜΧΡΥ 55 σοποογηΐηρ ἰάθ85 Δηα ᾿ΠΟΟΥΡΟΥΙΘΔ] εχ βίβησαβ, 

εἴς. [1ἄξεδϑ, δοοογάϊηρ ἰο ῬΙαίΐο, εσε {86 εἴεσηδὶ, ἔου π] 655 δηΐείγρεϑβ δἰζετ 

ΠΟ ἢ 411 ἐμαὶ {ῃ6 ψουἹά σομίβ!η8 γγεσα ραϊεγηεᾶ, (ΟἹ, Ψψιίδτι. Ααοί. τ, 

Μετ ϑοογαΐθβ, ἴῃ ΔηϑΕΥ ἰο [ἢ6 σαυρβίϊοῃ, τῆς δὲ σοφίας τί σοι τὸ 

κεφάλαιον, 5Ξαγ5: αἱ ἰδέαι καὶ τὰ τῶν ὄντων παραδείγματα - ὅπόσα γὰρ δὴ 

δρᾷς, τὴν γῆν, τὰ ἐπὶ γῆς, τὸν οὐρανόν, τὴν θάλατταν, ἁπάντων τούτων 

εἰκόνες ἀφανεῖς ἑστᾶσιν ἔξω τῶν ὅλων. ΟἸἼσεῖο, Οἴδῖ. 3: “ “745 767724772 

ῶγηιας αῤῥοϊϊαξ ἑάέτας... Φίαΐο φαξφιθ ρἱργιΐ περαΐ, οἱ αἦξ 5671267 6556 ἄς 



ΔΌΤΕ. 2:0 

γαζέοϑι6 οὐ ζρ ἐσ ζα ΦΟΉΖΖ,6ΥΖ ᾿ φΘσ7 Τ:αφεξ, ΘοοΖ 676, ,ἤε67.6, ἑαδὲ τδς (ἸδεζζηΣ 

6556 2710 εἰ φοαΐφγηι σἴαίμ.5 28. τοῖς μὲν τέλει, κτλ. : {πΠ6 ῬγυΓαρογθδηβ ἀπά 

ΧΟΏΟΡἤΔΠη65 Π614 ῃδὲ {πΠ6 απίνευβα νγ85 ἀΠ]Ἰτη6 4; Η οΥδοϊεϊία5, [μαΐ 11 ννὰ5 
Τταϊ τε. Τί ϑθεηβ τόσα {1Π| 6 ]γ, πόνον οσ, ταὶ Τλιοϊδ 5685 τὸ πᾶν ὮεΥα, 

ποΐ 50 πηποῖὶ ἴῃ {π6 56 η86 οὐ “ἐπε πηΐϊνοτϑα, 45 ἴῃ ἰμαὶ οὗ “{Π6 ψου]ά,᾽ ψ Π]ΓΘἢ 

1π6 δίοϊοβ τεραγάξά 25 1πη]16 6, 116 Το ΟΥ̓ Π5 δΔηἃ ἘΡΙΟΌΓα5 ΠΕ]« 11 ἴο 
ῬῈ τη]ϊτηϊδά. 30. οὐ μὴν ἀλλά: ν. αἴρονε ἴἰο 4.(94, 14). ---- παμπόλ- 

λους, κτλ.: 1ὴ6 Αἰοιϊηϊδίβ ἰαυρσῃξ ἰμαΐξ ἔπεα γεῦθ Ἱπη ΠΥ Ὁ]6. σου] ; 

ΜἘΉΠῸ {μ6 δίοϊςβ, ἢ Αὐαι βίοις, τηαϊηΐαϊηθα [6 πἀπ|ΐν οὗ ἐπ6 ψου]Ἱά. 

ῬΡ. Θ7. 3. ἕτερος δέ τις : Ἠετγδοεῖία5, Ποβα αϊοίατη γὰ5 πόλεμος 
πατὴρ πάντων, “5|11{6 ἴῃς ἐΔίΠεΥ οὗ 411 (λϊηρ5. 9. 5. καί: σοῃηδοΐ 

(5 ΜΙ τί, βαυδὶ τὸ ἀιηα16721, ἃ5 ἴὰ ὈΥΘΔΙΉ, 1, ὅ τί καί; ΟΥ̓Ὼἰαῖζα 11 85 

ΕἸΡαβίζίηρ λέγειν. ----- ὅπον : οἵ. ΤΊμη. 2 (32, 7). ----- ἀριθμός : [88 
Ῥγυιπαρογεαὰ ΡὨΠ]ΠΟΒοΡΥ ἰδαρῆς ἰπαΐ στ ΕΥ 15 [6 6556 η0 6 Οὗ 8}] {Π1Π1Ρ5 

6. κατὰ κυνῶν, κτλ.: Δ|1πδϊοη ἰο ϑοογαΐθβ, στ ΟΠ) 5860} οδίῃϑ ψεῦα 

σοιμάοῃ. (ΟἿ. ψΙαγ. Αποξ. τ6. 8. θεοὺς ἀπελάσαντες, κτλ.: {ῃε Ῥγίδα- 
ΘΌΓΥΘΔἢ5 τηδϊηἰαϊηεα {86 ΠΥ οἵ ἀοά; 45 Α͵50 ἀ14 Χεπορἤῆδηββ, ὙΠῸ 58 Υ5 : 

εἷς θεὸς ἔν τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος 

οὔτι δέμας θνητοῖσι ὁμοίϊος, οὐδὲ νόημα. 

12. διελόμενοι, κτλ., “Δη6 πλαϊῖηρ ΙΕ] τ οη5, ΤΠ6Υ σγου]α 64}1] βοῦς 

Ρατγίϊοαϊαι οὐς [6 ἢτγϑί ροά, ψγἢ116 το οἴμεῦβ ἢν νου] ἀβϑίρῃ τῆ6 βεοοηά 

ΔῊ ἰηϊγτα ταηὶς οὗ σοἀδμεδά. ΤὨΙΒ νγὰβ [86 ἰβδοβίηρ οἵ Ῥ]αίο δηᾶ ἐπε 

δίοϊοβ. ὙΤΒεῖΘ ὰ8 οὐδ βϑαργθεηια (οά, εἴεσηδὶ, ᾿πηπγαία]Ὲ ; δα ρσοάβ 

αἴξαιϊεα δηᾶ ἰγδηβίζουυ, ΠΟ ΨΕΥΘ τηδηϊδβίδίοηβ οὐ 6 οὴς (οαπδεδά. 

14. ἀσώματόν τι, κτλ., ῬΙαΐο 4Δηα ΑτἹδίοι!α τδαρσης [πὲ (οὐ 15 Ἰτητηδίετ ἃ] 

Δα πνἰῖμουί ἔοτγηι; [6 ϑίοϊοβ, οἡ [ῆ6 οἴμπεὺ ἢδηά, δϑϑογίεα πδὲξ ἢ6 “οδῇ 

ΟὨΪΥ Ὅς ἰηνεβίεα 1 γὙϑα! τ θη ἢ6. ἢΔ5. ἃ τηϑίθυίαὶ ἔοττη.᾽ ΖΕΠ1ΕΒ. 

16. προνοεῖν τ. καθ᾽ ἡμᾶς πραγ. : {με απαοδίϊοη οὗ Ῥγονίάξησε 15 (ῃς ἰορὶς 
οὗ Τλιοΐδη ἶβ ΨΘΙΥ Οἷανεῦ Δη6 διμπβίηρ αἸΔΙΉοσι 6, ἦ [ρ᾿τοΥ Τταροεάαϑ,᾽ --- 

Δαμλίγ ΌΪ. τεργοάασεά ΡΥ Ἐτοὰάθ ἴῃ “ 5Βοσέ δίθαϊθθ οἡ ατϑαῖ Θαθ]εοίδβ, 
ἰηἰταά βοσῖθϑ, ἀὐίίοϊς “ Τιοίδη.᾽ Α ϑίοϊς Ἀρρβαῖβ ἴο ἀεξεπηά, δὴ Ερὶουσεδηῃ 

ἴο ΟΡΡοΒΕ, [π6 ἀοοίτίπθε. 18, ἦσάν τινες οἱ... ἀφιέντες : ἰῃ6 Ἐρίου- 
τεδη5. ΤΕΏΏΥΒΟη, ἴῃ {86 σοπο]ααϊηρ βίδηζα οἵ “ΤῊΘ 1,οἱοβ- δίεσβ,, ρῖναβ 
ἃ ἔπε ἐχργεββίου οὗ [Π15 ΕΡΙ͂σασγθδῃ ἀοοΙΤΙΠ6 : 

οἴ ἢ5 σΘΑΥ δὴ οδίῃ, δηα Καορ Ὁ ἢ δὴ Θααδ] τη, 
ΤῊ τὴε Βοῆον Τιοἵοβ- πᾷ το ᾿νε δηᾷ 116 τεοϊηϑά 

Οὐ {86 Β1ΠῚΞ- το (σοάβ τοροίμου, σαγθίθϑα οὗ τπδοκιῃά. 

Ἐοτ (ἢ 6. 116 Ῥεβῖάα {πεῖν ἡ θοῖδτ, δηά (6 Ὀο][5 ἄτα μυτ] ἃ 

Ἐδτ Ὀοῖονν {πε πὶ 1ὰ {86 νά ]]αγ5, δα [86 οἱουβ τὰ Πρ εν σου] ἃ 
Ἐουμᾶ {Πεῖγ σοϊάδη ἤουβθβ, σίγα] θα ἢ τπ6 σ]οδιτηρ Μου]ά : 
ν Ποσα {Π8 ν 501116 τὰ δϑογεῖ,᾽ εἴς. 
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19, ἀπολύειν τ. λειτουργιῶν : ΡΕΙΒΟΏ5 ΜΕΓΕ 4150 δχειηρίβα ἔγοιῃ ρεῖ- 
Γοττήϑῆοα οὗ [ἢ6 ΟΥ̓ ΠΔΥΥ ᾿ἰϊαγρίαθ ἃ5. ἃ 50.6.14] ταῦ οὗ μοηοτ. Τῆεδ6 

ΠΠπυΥρΊα 6 γΕΥῈ σουίδὶη ΠΟΠΟΥΔΌΪΘ βαυνίοθϑ, ΒΌΟἢ 85 Γυσ]ϑϊηρ [ῃ6 ΟΠμοταβ 

ἔου τῃ8 ἀταιπαίϊς Ἔχ ΒΙ ΡΠ Π]ΟΏ5, Τεαυϊγεα ὈῪ (Π6 δίδία οἵ ἰπ6 γεδ}  εσ οἱ]- 

Ζεη5. (Οἵ. ΒΟΟΚΉ. ὈΚ. 3, ςἢ. 21 Η. 420. οὐδὲν ὅτι μή : ν. ἰο Τύτεδτη, 9 (5, 5). 

21. τ. κωμ. δορυφορήμασιν, “11Κε τῆς τεϊΐππε ἴῃ [ῃ6 οοτηξαγ᾽; ν]Ζ. τη ῖ68, 
Μ}0 ἰαΐκε πο δοΐϊνε ρασγί ἴῃ ἰὴ6 Ραν. (. Ὡς Η!]βέ. Ὁοηβου. 4. 22. ἔνιοι 

δέ, κτλ. : ΤΙΑρογαβ οἱ Μεῖοβ νγὰβ δῇ ουϊ-δηά-ουΐ δἰμεῖδί ; Ῥγοίδρογαβ γγᾶ8 

ΔῊ ἀρηοϑίϊο. 23, τ. ἀρχήν, “αἱ 811. ΑἀνεΙθῖα] δος., ἔγεφαδηΐ ἴῃ περ. 

ΒΘηΐΘ 065. 

7 ηορίρῥης, σογ με πα αἴδομοέξαῖϊ, ἰο565 Ζοῤό οὗ ροἰξζγιο ζο 7. {7 ελοοίς. 

276 αἰδέο7 7,65 τονὲ ὦ ἐγ ἕο ζέασδη το φογσεζξ Ζος ; 2γσυξαές γε τυζί 
τέγεος, απα 2γαείζδος 7ΖΖγίκρ. 

10. 26. ἀπιστεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμων : ἰῃς6 Δης πεῖς [μουρηϊ ἰο ἀπιστεῖν 

μέν, “1 σου]ά ποΐ ρΡαΐ {π|] ἐγαϑὲ ἰὴ ἐμετη,᾽ 15 Πρ] 6 α ἴῃ 16 οὐ μῆν, κτλ. 

27. οὐ μὴν εἶχόν γε, κτλ., “γεῖ 1 οου]Ἱά αἰδοονου πὸ ροϊηΐ ἴῃ {Πεῖ᾿ 40- 
ἐγῖη6 5 νοῦ 1 σου] ἔστη ἴο δηα ἢηα ὑπάαϊβρυίεά, ἀηα 1 ὯΟ Τορατα ονου- 

τυγηςα Ὅν ἀποίμεσ. 2428. ὅπου τ. λόγων : ν. ΔΡονε, 2 (93,5). 930. ὥστε 
δὴ... ἔπασχον, “50, γοι! 566, 1 δά ᾿α5ὲ (ῃ6 ἐΧχρδυίθηςα οἵ ἘΠΟΙΊἝ 5 

Οάγββευβ. 
ῬΡ, 98. 1. ἂν ὥρμησα : ἰἰεταϊϊνε 58 οὗ ἄν. ΜΤ'. 30, 2. “1 ψουϊά 

Ὀὰ οὐ ἰῃς ροϊηίΐ,᾽ εἰς. 3. ἕτερος δέ, κτλ.: Οα. 9, 302. 4. ἀκού- 
σεσθαι : ἀερεπάεξηϊ προ ἀπεγίγνωσκον. 6. εἰ αὐτός, κτλ., “11 οουἹὰ 

σεῖ ψΊηΡ5 βοηθῆον (πως) Δη4 δϑοεηάᾶ, εἰσ. ϑ8. μάλιστα μὲν... ἔπειτα 

δέ, “ΤΏΟΓΕ ΕΒΡΘΟΙΑΙΥ . .. δῃᾶ ξυσίπειτηοσα. (ἢ, Ὅς Μεζοεά. (ζομά. 4; 

ΟΡΆἢ. Οεα, Ἴγτ. 647 . 10. κανθάροις : οἴ. Ατ. Ῥεαᾶςε, οΟρεΕηϊηρ'᾽ 50ΕΠ6, 

ες Τγτγίδειβ 15 ρσαραγιηρ ἰο δϑοδηᾶ ἰὸ ἤξανθῇ οὐ 186 Ῥβοῖὶς οὗ ἃ Ὀεεί]6. 

Αἴ ν. 129 ἔ. ἢ 5αῦ8 ἴο ἢ15 ἀδιρμίου (δὲ [ἴ --- ν]Ζ. ὁ κάνθαρος ---- 

ἐν τοῖσιν Αἰσώπον λόγοις ἐξευρέθη 

μόνος πετεινῶν εἰς θεοὺς ἀφιγμένος, 

ΤὨ5 ΡΙΑΥ 566 15 ἴοῸ μᾶνα ρίνεῃ 1ΛΙΟΪΔΠ ΤΏΔΏΥ ὨΙηἶδ. ΟΣ (815 ΑΔ] ορΊθ. 
11. ἀποφαίνων τ. οὐρ., “ὙΠῸ ταρτεϑεηΐβ πδᾶνθῆ ἃ5 δοοεββιϊα,, εἴς. 

ΑἜβορ᾿ 5 ΕΔΡ0]ε5, Νο. 184 (ΤἜΌΡΠΕΥ Εα 110), 5ΔΥ5. 51Ρ]Υ: κάμηλος θεασα- 

μένη ταῦρον ἐπὶ τοῖς κέρασιν ἀγαλλόμενον, φθονήσασα αὐτῷ ἠβουλήθη καὶ 

αὐτὴ τῶν ἴσων ἐφικέσθαι. διὸ καὶ προσγενομένη πρὸς τὸν Δία τούτου 

ἐδέετο. 14. διαρκέσαι : ἃ5 4130 προχωρῆσαι, ἀερεηάεηΐ ἀροῇ ἃ νΈΥῸ 

᾿ 0116 4 ἔγομι καταφαίνετοις 15. τάχα ἄν : 6. 212, ῃ.; Η. 2227. 20. πρὸς 

ἄκροις, κτλ., “αἱ [86 {05 οὗἩ ες Ἰοῃρ ψνἱηρ-[δαΐμειβ 1 ἀὐγαηρεα ἃ ϑδοτζί οὗ 
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μαηάϊε ἔου ΠΥ μα η45, ἀπ ὈΥΔΟΙΙΒ6α τηγ56]Ὲ δὲ ἢγϑί Ὀγ,᾽ εἰσ. 21. ἐμαυτοῦ : 

α. 171,1; ἢ. 574. 23. ἀκροβατῶν, κτλ., “ 5 ΙΓγη]ηρ δἰοηρ οἡ {ἰρίος 

αἱ 186 ϑαῖς {ἰἰππ|6 (Π4ὲ 1 τηονεα ΤΥ ψ]ηρδβ.᾽ 27. φέρων: ν. ἰο Τίπ). 

22 (43, 16). 28. θέατρον : οἡ [Π6 50} -Θαβίεγη 510Ρ6 οἵ [6 Αογορο] 5, 
σἰτμουΐ τοοῦ, {πΠ6 βϑαΐβ οὐδ ἴῃ τΠ6 8Π|5146, ἘῸΓ ]] «ἀδβογιρίίοη, 566 

Ῥοπδ] βοὴ β “ Τμαδίγα οὗ {[ῃ6 Οτεεῖκβ, Ρ. 249 ἴ᾿’. 11, 28. ὑψηλά: 
α. 159, ἢ. 2; ΗΠ. 547, ὦ. 29. ἐφρόνουν --- ἐπετόμην : ποίΐςε ἔοτος οὗ 
᾿πυρεσέεος, .--..- Πάρνηθος : νε]1-Κηοννῃ τηουπΐαίῃ οὗ Αἰσα, που οἵ 
ΑἸ 65. 80. Ὑμηττοῦ: ν. Τίπι. 7 (35, 14). ----- Γερανείας : τηοπηΐαίη 

Ῥεΐνεεῃ Οὐ δα Μεραα. ὍΤΠδ ΤΟ 4105 ΤΠ ἸΟΠΘα 1π5ὲ ῬΕ]ο Δγ6 
ἴῃ ἐμ Ῥεϊοροπηδβαβ: Ῥμοῖΐος Ρείνεεῃ Ατοδαάϊα δα ἘΠῚ; Ἐτγγυτδηΐῃα5 

ἴῃ που ῃ-πνϑϑίεση Αὐοδαϊα, ΠΘΔΥ ἰῃ6 Ῥογάδγ; Ταγρείαβ 1 βου ἢ -γεϑίεγῃ 

ΤιΔΟΟΏΪ8. 

᾿ 2 σοῖς ομέ γ᾽ Ζεαύε, απα γεαεδές ἐδέ γιοογε, τυε7ε ἦέ οίοῤες 10 γέσί. 

Ῥ, 99. 93. ἤδη δ᾽ οὖν μοι͵, κτλ., ᾿πονν, {ΠΕ Υεέοσα, [μὲ 1 δα ἐπογΟΌΡΉΪΥ 

ῬΥβοιβεα 6 δάνβηϊζυγουβ τί, ΔηΠα ἢδα ὈδοοπΊα ἃ πηδϑίου ἴῃ Ἰοῖν ἥνίηρ, 
Ι ΠΟ ἸοΠΡΕΥ σοηβηθα ΤΏΥ56]16 ἴο δἰζευηρίβ ΟΥΓΠΥ ΟἿἹ]Υ οἵἩ πεϑίηρβ,᾽ εἴς. 

ἘῸΓ μοι, ν. α. 1τδ8, 3; Η. όοο. 7. εὐθὺ τοῦ οὐρανοῦ, “ Ξίταίσεαι ἔοΥ 
μεανεη. 6. 182, 2; ΗἩ. 5ὅ9. 98. μετά: δἄνεγῃᾳ. 10. νεφών : 6. 174; 

Ἡ. τϑ8ο. 11. ἠσθόμην κάμ. ἐμαυτοῦ, “1 {6] τηγ561} {ἰτγεά,᾽ “ε1} ἐχβαυβίβα. 
Ῥτεάϊοδίίνα ρατί. ἘῸΓ οᾶ56, ν. α. 171,2; Η. 576. 14, ὥσπερ ὃ τ. 

Ὁμήρου Ζεύς : οἵ. 11. 13, 4{ὌἍ . 17. εἰ δόξειέ μοι, “45 ἍΟ11Ἅ’ ρῥ]εαβεά: 
18. ποικίλης τινός : ν. ἰο Ὄτεαιη, 1. 19, ἡδονῆς : Ο. 172, τ; Η. 575. 
20. λέγοις ἄν: ν. ἰο (ΟΟΚ, καὶ (66, 21). 21. ἵνα μηδέ, κτλ., “ἴῃ οΤΟΥ 

ἰῃδλι να τηδὺ ποὶ 6 [εἴ 1ὴ ἸρῇοΥδπος Οὗ γουγ {ΠῚΡ ἴῃ ἐνε ἃ 51η51]6 ρατγίϊςσι- 

141. ἀποδημίας σοηἶνε οὗ βερασγαίΐοη. 22. σοι: ἄδί. οἵ [η6 δρεηΐ, ἃ5 
4Όονε, 1. 3. ---- καὶ ὁδοῦ πάρεργον, “ενεη ᾿ῃοΙἀθηΐα! γ᾽; 11{., “ἐνξὴ 88 ἃ 

5146 155886 Οὗ [6 {Π0Ρ. (ΟΕ, ἘΠῚ’, ἘΠ]. τος. 2427. διόπερ, κτλ., “ὙΠΕΙΕΙΟΥΘ 

ἀϑΟΘ ἢ ἴῃ ἰπουρμὲ ἴο [Ὧ6 Τηοοῇ 845 ΜῈ]] ἃ5 γοι οδῃ, ο]η ΠῚ6 1 ΤΥ {Π1Ρ, δῃηᾷ 
σαζε ψἰτ πηε,᾿᾽ εἰ. 12, 90. μου: εἴ 108]. 

“72 εαἰεἦές εἰσλέ οὗ ἐδ εαγίλ, γεεοογκζο ἐξ ὃν ἐἦδ (οίοσϑσις ὁ, Αι οασς; δμΐξ αἱζ 

ἐς εἰζηεῖν σέσε. 2071ὲῚ ἀές αἰϊείγεσσ, Φηιῤέασείος αῤῥεαγο, απιαἱ αἰΐγέοσῖς Ζϊγε ἄοτν 

ἦε γιαν σἦαγόε 25 Ὁ251071. 

Ῥ. 100. 1. δόκει... ὁρᾶν, “ ᾿τηαρίηα παὶ γοῦ 566 ἐς δαγίἢ 85 ἃ νεῖν 

αϊταϊπαίίνε οὈ]εοι. 2. ἐπὶ πολὺ ἠπόρουν, “νγ»ὰ5 ἃ Ἰοηρ {ἴπη6 ἴῃ ἀουθί.᾽ 
4, Ῥόδιον κολοσσόν : Ὠυμηοτοιβ ἴῃ ἰῃς ἰαδέ ἄεργεθ. Τῆς (οϊοββαβ οὗ 

ἘΠοάδ5 δηᾶ τὰς Ἰρῃ τοῦδε οὐ ἴῃ6 ᾿βίαπα οἵ Ῥῇδγοβ το σου ϑρΊ σα 5 
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Δηα αἰδοῖ νε ἰπλῃ τηουῃίαϊηβ δῃᾶ 564, ὉΠῸῈ Οοΐοβοαβ οὐ ἈΠοάδ5, οεἶς- 

Ὀταϊεξα α5 ομε οὗ (6 βενθὴ ψοηάσθτβ οὗ (ἢ6 ψοῦ]ά, ννὰ5 {Π6 οΥΚ οὐ Οἤαγθ5, 

ΔῈ αὐἰϊδὲ ψἘῆὴὩο Ηρα Πξατ ἰῃ6 ἐπα οὗ [μ6 {Ὠϊγά σεϑηΐ. Β.σ. ΤῈ νγὰ5. οὗ 
ῬτΤΟΏΖΕ, ΟΥ̓ῈΓ οη6 Πππηατεα ἔεςϊ ἴῃ μερί. Απ βατίπαυδκα 5οπΊα 84] σθηΐ- 
ὉΤῪ Δίου 115 Ἔσξοίίοῃ οαβέ ἰ ἴῃ ἐγαστηθηΐθ ἰο ἰῃς ογσγοαμῃά. Τῆς ΠΡ ΠουΒ6 
τη θη] οη δα δἰοοᾶ ἴῃ τς Παγροσ οἵ ΑἸεχαηάσγια Τὸ νγὰβ {Π6 πηοϑῖ ἕδη ου5 

βίγαοίαγα οὗ 115 ΚΙηά 1ῃ δηιτὶ αν. ῬἤΑΓΟΒ, [ῃ6 Ὥδτηα οἵ [ῃξ 15]4η6, θεσδιθ 
ἃ ΠοΟΙΠΠΊΟΠ (ἰἘϑὶρηδίοη ἔον ΠΡ -οῦβ6. 7. ὁ ᾿᾽Ωκεανός : ν. ἴο ΟΠδΓ. 
6 (15, 9). 8. ἠρέμα... ὑποστίλβων, “ 5ΟΙΠΥ ρ]εατηΐηρ ἴῃ [16 ΒΌ ΠΡ Ὲ 1. 

9. ἐπεὶ δέ, κτλ., “ΜΉΘ 1 δα οπος ἤχϑα τὴν ρᾷΖε βίεαξαβε ἀροῃ 11. εἴσω 

15. Θουιθας.᾽5. Θηθη ἀδίοη ἔοσ [6 σοΟΙΙΟ ἐς τὸ (ἀτενές), νυ Ἰ ἢ 15 ΡΤΟΌ- 

ΔΌ]ε, ἃ5 ἀτενές 15 δίγεδαν δὴ δάνευ". ΕὟ. βυρρεϑίβ ἐς αὐτήν, ἰμαΐ 15, τὴν 

γῆν. εἴσω Ὧδ5 5Π1ΡῚΥ 1Π6 δάνεγρίαὶ ἔογοε οἵ εἰς, γν ΒΙοΟἢ 15 ἔα αθητγ ὑ5εα 

αἴζευ νευὴ5 οὗ βδεείηρ. (Οἱ. 14]. θεου. 6,2; Βὶ5 Αος. 22. 4165. ζείδωρος 

ἄρουρα : δὴ ἩοΙΏΘΙ]Ο Ἔχρυεϑϑίοη. (ΟἿ. 1]. 2, 54δ. 18. ἐζήτεις, “ψγΕΓΕ 

ἐὐγὶηρ ἰο Ππά. (οηϑείϊνα ᾿πηρογέβοί. ----- ἐς βραχὺ συνεσ'., “ σομἰγαοίρα ἴο 

Ῥτίεε εἜχίεξηϊ. 20. τάχα ἂν... ὁρᾶν, “γοι ἰπουρῃϊΐ γοὰ ψψουἹα ἤᾶνα 
ἴα κεη ἴὑ Του δοιῃθίβιηρ εἰ56.᾽ 21. Λυγκεύς: ν. ἴο ΤΊ. 25 (44, 290). 

22. μικροῦ δεῖν : Κα ὀλίγου δεῖν, α5ῖ Ῥεῖον ; ν. Ῥγτβατῃ, 16 (ὃ, 10). 

18. 24. ὃ γάρ, κτλ., “ἴοτ ΠΑ ουρμὲ Ὀγ 411 τηδαηβ ἴο ἤανε βρόζβεῃ, 
1 περ]εοίςά, 1 Κπὸν ποῖ μον, ἰο τηεηϊοη. 47. ἅτε: ν. ἰο ΤΊγ). 21 (42, 28). 

28. μηκέτι: Τιυοΐδη οἴζξη 850 ι.ι5εὲ5 μή ἴῃ σδ58] ραγίϊοὶρῖαὶ οἰδθεβ, ΠΕΥΘ 

Αἰτἰίος νουἹὰ πᾶνε οὐκ. 29. πολλήν : ν. ἰο (ΔΓ. 11 (20, 1). 

Ῥ. 101. 1. ᾿Ηἰμπεδοκλῆς : οὗ Αρτὶρεηίσμῃ ; βουμβῃεα δρουΐ [ῃς 
τ 416 οὗ τμῃ6 δέ οςηΐ. Βα. δ τδυρῆϊ {παῖ 411] {Π]ηρ5 σομὴθ ἔγοτὴ ἔοῸΓ 

ΡΥ Πἰἶνε εἰετηθηίβ. [Ιἰ 15 [4016 4 οὗ τη {μαΐ ἢ6 Ὀγουρῃξ Π15 οσγῃ [πέρ ἴο 

84 ἐπα ΡΥ ἰγονίηρ ὨΪΠ561Ε ᾿ηἴο ἰῃ86 ογδίεσ οἵ Αείπα. ((ἢ. Μαίίῃεν 

ΑτΛΟΪ 45 ἀγαταδίῖο θροεῖ, “ Ειαρεάοο]ϊεβ οἡ Αδίημα.) Ἐτοῖ πεσε Τποϊδη 

Ἀυτπογοῦϑν πᾶ5. ἰμπλ [γον ἊΡ ἴοὸ {88 τηοοῃ. ---- ἀνθρακίας τις ἰδεῖν, 
“ἃ ΤΕΡΌΪΔΥ ΟΟΙΠΟΥ ἴῃ Δρρεαγδησα.᾽ ἘῸΥ ἰδεῖν, ν. α. 261, 2; Η. γόγ, α, 

ΒΕΟΟΠΩ͂ ρα. 9. εἰρήσεται γάρ : ν. ἴο Τίπι. 26 (45, το). 6. οὔτις, κτλ.: 

Οὐ. τό, τᾶ). Νηοτιάβ οἵ Οὐγββϑεὺβ ἰο Ταϊθιηδοθαβ, δἰίευ ἃ ἰουο ἢ Τγοπὴ 

Αἰμοπδ᾽᾿Β ροϊάδη βίδεξ, μδα γεϑίογεα ἴο ἢ1ΠῈ 15 ΤΏΔΏ]Υ θεδαΐγ. 7. οὗτος ΞξΞ 
7116, “τὴ ξαγποιιβ.᾽ (Οἵ. υ8ὲ οὗ ἐκεῖνος, Ὀσβδτη, 8, δηα δας. θ. φέρων: 

8ἃ5 ἅῦονε, 1ὸ (οὗ, 27). 10. ἀεροβατῶν : Ατἱδίορμαηῖϊς ψοτά. (Ἱ. 
ΟἸουιθ, 225, ψΠΕγῈ ϑοογδίαβ, Δ] ΟΕ. ἴῃ βϑούὴα βογὲέ οὐ ΔΗΡΊΩΡ Δ Ο ]Ώ6, 

ῬΟΙΏΩΡΟΌΒΙΥ ἸΠΓΟΥΤῊΒ [ἢ 6 οΟἹον 15}: Βἰχαρβίδαββ, 7) 0 15 σΑΡΙΠΡ ΠΡ αἱ ὨΠὴ ἢ 

Ῥεν] ἀετιηεηξ, ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. ΤῊΣ Ψοτά [ῊρΡ]165 ἃ 

σματγαοίεσιζαίϊοη οὐ {πε οἱουαν σι ρου γ 14] βρθου]δίομ 5 οὐ 86 Ρἢ1]ο50- 
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ΡῬὮΘΙ5. ----- τὰ πολλά : Δήάνειθϊ41. 16, κἀν ταῖς, κτλ., “Δηά αδἱ {Π6 πεν 
ἸΏΟΟΩ5 1 ΜΙ] ρσαρὲε αἱ τε. πιοοὴ [ἄγε {ἰπη65, δηα ῬὰῪ {Π6 6 τὴν Ψουβἢἱρ.᾽ 

17. πρὸς τ. σελήνην : ΡΕΙΒΟΏ5 ἴῃ ὈΓΑΥΕΙ ἐυγηθα ἰοννατά {πΠ6 ΡΙΔοα Πετὸ 

{86 αἰνίηἰἐγ ψὰ5 Ὀε]ανεα ἰο ῬΕῈ, 85 ἴπ6 Μοβ]Ἔπη5. ὑσὰὺ ἰοναγὰ Μέεροοα δπά 

{με 17ἐν οὗ οἱά ἰοναζά 7εγυβαίθη. 18, ᾿Εἰνδυμίωνα : [( 15 νΕΥῪ σ,άᾶοο- 
ἔὰ] οὗ Ἐπιρεάοοϊεβ ἰο ϑεαῦ ΟΥ̓ ἐἰπ6 ἔανοχὶς οἵ 1πᾶ. 19, χάριν: 

. τόο, 2; Η. 52. 2620. ὅτι δράσας, “ὈΥ ψῇῃαὶ δΔο.᾿ ]Ϊ4, 22. τὴν 
ἀχλύν, κτλ. : ΑΔἸ]αδίοη ἴο 1]. 5, 127, φποίεα ἴῃ ΟΠ ΑΓ. 7. 28. τί δ᾽ οὖν, 

κτλ., “Μῃαὶ σοηηδοίΐοῃ 15 ἔμεσθ, Ῥύαν, βεΐνθβεῃ ψίηρ δῃᾶ εγὐα ὃ 

390. τ. ἄλλων --- ὀξυωπέστατος : Ἡ. 586, 6. 
Ῥι 1022. 1. τοῦτό ἐστιν, κτλ., “ἰΠαὲ 15 ἐς ἰγαα-θοτη Κίηρ οὗ Ὀἰγάδ, 

{πΠ6 δαρῖε, [δὲ σδῃ ἀπ] πΚΙηρ᾽ ἕαοα ἐῃ6 ΥαΥϑ οὗ ἐῃ8 58η.᾽ ΕῸΓΪ ιι568 οὗ τἸηοο068, 

ν. 6. 225; ΜΎ. 51. 3, φασὶ ταῦτα, “50 {μεν 54γ.᾽ Ὁ. 134, ἢ. 1, 6; 
Η. τοά, ς. 6. ἡμιτελής, “Βαϊξεσυϊρρεα. Δὄ[ἔἤ. ἀλλ’ ἔοικα τ. νόθοις 
ἐκ. κ᾿ ἀποκηρύκτοις, “Ῥυΐ 1 ΓΕΒΘΙΏὈ]6 [6 Ῥαβίατα δηά ἀἰβιηπουϊεα εἀρ]εῖβ. 
Τὶ νγᾶβ ἃ σοπῃημηοη ᾿Ε 116 Ὲ ἐμαὶ εαρ]65 ἰβϑίεα {πεῖν γοῦηρ, δηα ἰῃο86 ΒΊΟΝ 

σου] ποῖ ραΖα ΠΡ] Κίηρ δὲ [Πη6 βὰη γεσς ἀϊβονηθα (ἀποκήρυκτοι) ἃ5 ποῖ 
σεμαΐηα (νόθοι). Αοοογάϊηρ ἰο Ατὶϑίοιθ, Ηϊβέ. ΑἸΠηΔ8]. 9, 41, {86 τογαὶ 

ΘΔΡ]6 ἀτγίνεβ 115 εαρ]εῖβ Τσότὴ [26 Πδβὲ 85 ΘΟΟῇ 885 ΠΥ οδη ἢν, 116 [ῃ6 

σουητηοι ΘΔρ16 ἰΆκ65 πο ραΐηβ ΜΙ {με ἰγαϊηϊηρ οὐ ᾿1ΐ8 γοῦηρ. Βοίἢ ἐμεβ8 

Δοῖβ ὑγεῦα ῬΥΟΡΑΡΙΥ Κπόνῃ ἴο {Π6 ΟΥΈ 65 ἴῃ ΡΘΠΟ͵Α] ; Ὀὰΐ δ5 {πεν αἸα ποῖ 

ἀϊβεϊηρ θη Ῥείννθθη (ὴ6 ἔννο ναυιθίϊθ5 οἵ 6ᾶρ]65, [815 ταί 85 ᾿πνεηίεα, 

45 ΝΝ]ΕΙαα {1 η15, το δοσουηΐ ἔοσ [Π6 (55: ΤΠ] Δ ΙΪΎ οἱ ἰτεαίσηεηΐ οἵ [86 

γουηρ ἴῃ ΟὈβεγνεα οαϑε58. ϑ8. πάρα: ἴογ πάρεστιν. 9. ἢν γὰρ... ἔσῃ, 
“18 γοῦ 11 τὶβε ἃ {π|1|6, δηᾶ, σι πουν πηονὶηρ [η6 να] γε Β ἱηρ, Ψν 11 ἢδΡ 

τῆς οἴου οἷν, γοῦ Μ11 ὈεοουΊΒ 5 αΥρ-ϑρ ἰθα ἴῃ γουτ τἹρΐ αγα, ἴῃ δοοογά- 

4π06 ψ] ἢ {με Ιᾶνν οὗ ἰηδὶ ψίηρ.᾽ Τῆδί Τλιοϊδῃ 15 Π6΄6 ὨΠΙΠΟΥΟΊΙΒΙΥ 54{11]12Ζ- 
ἴηρ 16 βαρεγϑου5. ποίϊοῃβ οὗ ἴῃ ἀδΥ, ργεναϊθπί διηοηρ ἐνεῃ [ἢς Ὀαίίαεῦ 

βἀυοσεαίεα ο145565, ΨΊ Ταθγθησα ἴο [Πη6 ῥγείθηαβα οοσυ] ϑυτρδίῃιθ5. δηά 

Ἰαϊθῃϊ Ῥγόρουίαβ οὐ δίυγθ, Δ 6. 56 6ὴ ὈΥ τϑδαϊηρ Π15 ΨΥ ἀἸαίοραα, 

1886 ῬῃΠορβευάᾶςβ. [1}Ὲη 186 βανβηῖῃ βϑοίϊοῃ ἃ ῬὨΏ]]ΟΒΟΡΉΘΥ ΘΥΑΥΕΙΥῪ ΤΕ ΟΟΠ,- 

τηθηθ Ὧϊθ. ἔποπα ἴο ΔΡΡΙΥῪ ἴο δ1Ί5 σουίν Τοοΐ 1ῃῆ6 ἰοοίῃ οἵ ἃ νγθδ56] 

Ρ᾽οκβά ἔγοια δε ρτουῃμα ἢ [15 [εἴς μαπά, δηα ψγαρρεα ἴῃ ἃ ὈΪ οἵ 

ἔγεϑἢ Ἰοη ϑἰήη. Τῆς Ἰοη 5ἰκίη 15 δἰποδοίοιιβ, ἃ5 [η6 Ἰίοῃ 15. 8580 ροψετζία 

ὍΡΟΩ ῖ5 ἔδεε Τῆς τηγϑίοσιουσβ ΤΠ ΤΉΆΘΥΥ ταβοτζίθα τὸ ὈΥ οὨμ]άγεῃ ἴο τᾶ 

{πεῖ δηάβ οἵ νναγίβ 15 οὔξ σεὶς οὗ [ἢ15 ϑδογὲ οὐ ρϑυσγαάϊιν τουδὶ ηηρ ἢ 

τη οάσχῃ 116. 13. τὸν γὰρ ἕτερον, κτλ., “ΤΟΥ ἴἰ 15 Δὴ πῃ ΡΟΘΘΙ ὈΠΠ1Πν {παῖ 

[Π6 οἰπεὺ δυϑ, ᾿παϑιηπ  οἢ 85 1 Ὀθ]οηρδ ἰοὸ [6 1ΠΓΘΙΊΟΥ 5146, Βῃη ουα ποὶ 6 

ΝΕΙΥ ονίυβοε.᾽ Ἐὸγ {πε ἰηξ, ν. α. 261,1; ΜΎ. 92,1, ῃ. 2; Η: 767. ἘοΥ 
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1η6 ποραίϊνεϑ, ν. . 232,7; Η. 847. 15. ἅλις : 55. ἔσται, {8Ππ|5 ρ᾽νίηρ 
ἃ Ὑν 14 Δροάοβίβ, 85 'η Πύρδτη, ὃ (4, 223). 16. ἀετῶδες βλέποι: οἵ. ΤΊη,. 

54 (59, 5). ----.- οὐδὲν γάρ, κτλ., “ΤΟΥ 1 ψου]ὰ ὲ ποίμιηρ 1655,᾿ ν]Ζ. {Π8} 
ΔΥΓΙΒΔΏΒ ἀο; ΟΥ ΤΠΊΟΓΘ Υ̓ΘΕΪγν, -- 1 5411] πο βυξέοεσ Ὀξοδαβα οὗ παῖ, ἔογ 1 

ΤΠ1ῺΚΟῸ 1 αν οἰΐζεῃ ορβοινεα {ῃδΐ γί βδῃβ, εἰς. 19. ἀπευθύνοντας: 

Ἰηά. ἀϊδο. Ὁ. 28ο. 21. ὁ δὲ κατ᾽, κτλ., “6, »ΥΔΑΌΔΙΥ νδῃ 5816 ἔΓΟΠῚ 

ΤΥ 51ρ)γζ, νγὰ5. {1116 Ὀγ {1{{|6 ἀἸ55ο]νεά ἴῃ διῆοκε. Νοίϊοβ ἔογοβ οὗ ὑπό ἴῃ 
ὑπανιών. 

γί “ἐς φιζεοηεφαῖ ογέδίρλέ ἀφ τος οἰΐίέδ, 7726722, --το ὧἂγ, φυφῦς τρεε7εἶς 2γέσαζέ 

ζέσνές. 

1. 25. ἑώρων σαφῶς τ. πόλεις, κτλ.: ὙΠ τ Ππδὶ ᾿τητηθ ἀἰδίε]ν ἔο]] ον 5, 
οἵ. (ΠΑΙ͂Σ, --- δέ, ἴῃ σοι ηΥ ΜΙ ΕΥ̓ ΠΊ65, ἢ6 ϑανν ἔτο ἷἰθ5. “ΒΡΘΟυ]Α 

τηοαηἱ.᾽ 28. Πτολεμαῖον : Ρίοϊειιν 11., ῬΒΙΔάοΙΡρμυ5. (τεϊρηθα ἴῃ 

Ἐρνρί 2Ζὃς-247 Β.6.). Ηδξ νν»8 τηδυ γε α ἢτϑί ἴο Αὐβιποῦ, ἀδαρῃίεσ οὗ 1,081- 
ΙΏΔΟΠ 5; αἴ δ ὈΔηΙΒ6α ΠΕΥ, δηα ἴῃ 279 τ] ΔΥΓΙ ΕΑ 15 οὐ δἰβίεσ Ατϑὶηοᾶ, 

ΜΙ ΔΟνΝ Οὗ 1 γϑιηδοῇαϑ. 29. Λυσιμάχῳ : οπε οἵ [ῃξ6 σεμοταὶβ οὗ ΑἸοχ- 

δηαᾶσυ; Ἰδίεσ, ἰῃς Κιηρ οὗ Τῆταςο. ΗἱἙΐἴΐβ νῆες Ατϑίποῦ, 7.51 τηδηἰϊοηεάα, 

ΟΠδγροα ἢ15 δἱάδεδί βδοὴ (ὈΥ͂ ἃ ΤΟΥΠΊΕΥ ΤῊ ΔΙΓΔΡ6), Αραίμοοϊαβ, οὐ ρ]οίηρ 
αραϊηδέ ἢ15. ἰἤσοηθ, ψῃθτεροη (ῃ6 γοιηρ τῆδῃ ψγὰθ ρας ἴο αξδαϊῃ. 

390. ᾿Αντίοχον . .. μητρυιᾷ ; οἵ. 1)ε. ϑὅγ711α )6α, 17-ἰϑ, γος ἃ {0]] 
δοοοιηΐ 15 ορίνθεη, Αηί]όοσῆυβ, 50ῃ οὗ ϑείδασαβ, ἔουηᾶευ οὗ 1ῃ6 ϑυγίδῃ 

ΤΟ ΔΓΟὮΥ, ὈΘΟΔΠΊΘ. ΡΥΘΔΟΥ δηδιηοσεα οἱ 15 γοπίῃα] ϑιεριηοίμεσ, ϑίγα- 

ἰοηϊοθ. Τὴ Βορείεβϑηβθβ οὐ 815 ραβϑίοῃ Ὀσγουρῃς Ὠἰπὶ ἱρὴ ἰο ἀδαίῃ, 

ὙΏΘῺ Π15 Γδίμου Ἰδαγηθα [Π86 οαυδα Οὐ [15 [41]Π|ὴρ ΒΕΔ], δημα σανα Εἰτὴ 

ϑιγαΐοηϊος ἴοὸ Μ|6, πηδικίηρ ᾿ϊπ δἱ {Π6Ὸ βαπὶα (τὴὋθ Κίηρ οὐ ἐπ6 Ῥγονίησεβ 

Ῥεγοηά (ἢ6 Ἐπιρηταΐθβ. Ἱμιοίδηῃ αϊβίοτίβ (ῃ6 αδοίβ μετα ὈΥΐ πηρ]γίηρ ἰμαΐ 

{πεῖς ννὰβ ἃ βεογεί (διανεύοντα λάθρα) πηδεγδίαπαϊηρ Ραίννεεη (6 απεεη 
ΔῊ ΠΕῚ βίερϑβϑοῃ. 

Ρ. 103. 1. Θετταλὸν ᾿Αλέξανδρον : ἰγγαηὶ οἵ ῬΏετδΟ, ΠΟ ἴῃ 357 Β.6. 
νγὰ5 δαΐῃη ὈΥ ἢἷ5 ψ| ΤΒΕΡῈ δηα μοῦ ἴῆγαα ὈγΟΙΠΕΥΒ ; 50 {Π15 ἐνεῃΐ νγᾶ5 

Ἰῆοτα ἰμδη ἃ δαϊξοφηΐασν Ῥείογα [6 οἴμεσ ἱποϊάθηΐβ 1051 τηδη]οηςᾷ, 

2. ᾿Αντίγονον : ψῃαΐί Απίϊροηιβ ἰ5 ἰηϊθηθα μὰ μᾶνῈ πΠῸ τηθδη8 οὗ 

ἀείευτηϊηΐησ. ΤῊΘ 5816 ΤΙΏΔῪΥ Ὀ6 5414 δ͵50 οἵ Αἰίδ!υβ, Αὐβδοθβ, Αὐθᾷοθβ, 
αηα ϑραϊϊπυβ, ὙΠΟ δ΄6 ᾿πτηθ δία τηδηϊοηβα, ΔΝ ΊΘΙα μα {πη Κ8 (μα 

1μιοΐαῃ Ποτα, 45 οἴζεῃ, δα βοὴ Ὀἱοίασε ἴῃ πη ἃ5 ἢ ψγοίε {ῃ6 ἀεβοῦρ- 

ἰίοῃη. Θϑθ. τ. ποδός: (. 171,1; Η. 574, ὦ, Ἰαϑῖ ρΡατί. 211. μοιχεύοντας, 

κτλ.: ἰθϑε ρῥασγίβ. 416 411 αϑεα ᾿παεπηϊίεϊν, δηα βδίδηα ἴῃ δρροβιθοη ἢ 

γιγνόμενα, “ῬΘΟΡΙΕ ᾿πΔα]ρίηρ ἴῃ ΠΙσαπ ]ουβηεββ, εἴ. 10. 15, τ. ἰδιωτών, 
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“ἢ σοππήοη ρΡ6ορ]6., (ΟΕ, ΟΠαγ. 4 (13, 22). 16. “Ἑρμόδωρον : ποίῃίην 
ἔατίθεῦ 15. κηοννῃ οὗ [815 ρεύβοη δηά (6 οἰμϑῦθ ἤεύα τήθης οΠ66 ; ΡΓΟΌΔΌΙΥ 

ΠΘΥ ὑνεγα ποίοσγίοιιβ σοῃίειηρογατίεθ οὐ Τλιοῖδη. 19. ’᾿Ασκληπιείου : 
80. γεώς. 6. 141, η.4; Η. 5οθο, ὁ, β. 23, ὅλως, κτλ., “1ὴ ἃ ΨΟΤΩ͂, 1 γνὰ8 

ἃ Ῥτα Υ σμδηρεία! απ αἰνεγϑῆεα βρεοΐδοϊθ.᾽ 45, καλῶς εἶχε: ν. ἴο 
ΟΠδΙ. (11, 5). 26. οὐ τ. τυχοῦσαν, ὁ“ ποΐ [ῃς6 οΥα! Παγγ᾽; 1,6. “Εχίγδου- 

ἀϊημαγγ.᾽ (Οἱ. Ἑαριί. το; αἰδο Χ. Μεπηι. 3, 11, 4: 27. παρεσχῆσθαι : 
τηϊά., 45 θεῖον, 29; δῃά ΟὉοοκ, 132 (73, 1). 29, ὅπου: ΟδΔι158], ---- “45 1 

νγὰ5 ἰαδογίουβ Ἄνθη ἰο οὔβεῖνε (με. (Οἱ. Τίμι. 2 (33, 7). 

Αμηεαῦ {72 αδῥεαγεαῖ {26 ἐἦέ φεόηεές ἀἰφῥίείδαϊ ογ1 707,26 γ᾽ 5 φἰϊοα; 07) Π26 ἃ 
σασέ ελογης ἐγ τυίελ ἐαεἦ δαγιρ πα αἀαηεσαῖ α ὐἠογεηΐ »ιφασ7γε. Ζρηαεεω, 

αἰ τυας ζατρἠαῤί ; ἐυέ7ι ἐδ2 εἰΐδ5 τ 676 γὸ 72076 ἐζατε αγι4- ἀζζζδ, 

Ῥ. 104. 1. οἷά φησιν Ὅμηρος : 1]. 18, 40οο . 4. ἐν γειτόνων: 
85, οἴκοις ; ἃ5 ἀῦονε, ὃ (96, 12). 6. ἄν: τἰεταῦνα. (ἃ. 2ο6; Η. 704. ------ 

'Τέτας : ἃ ΤΗϊΓδοΐδη ΡΕΟΡΙΌ, Κπόονη ἰο (ῃς Βοχηδηβ 45 60]. ἢὖὅ. Σκύθας: 

ἃ Ποιηδ4 Ρξορίθ, πού οἵ {86 Ἐπθχίηθ. Ἡδτοάοίαβ, ἴῃ [6 ῃτϑί ρατί οὗ Ἠ15 
ξουτίῃ Ῥοοκ, ρῖνεβ δὴ ᾿πέθγθϑίηρ δοσουηΐ οὗ ἤθη. (Ἷ. Αδβοῆγυ. Ῥσοιη. 

"28 ΗΠ, 9. Αἰγνπτίους, κτλ. : Τλιοίδῃ οἶνα8, ἴῃ ἃ 51ὴ916 ψοτχά, ἃ ματηοῦ- 

Οὐβ ομαγαρςίετιζαίίοῃ οὗ ἤνε ΤοεἸερταίεα παίϊοηϑδ, ἃ5 ᾿ΠΟοῸρΡἢ (ῃ6 ΡΥ ΟΌ]ΑΓ 

ἤδτα τηεη!]οηθά ψετα {Πα τηοϑβί αἀἸδίϊποῖῖνε ρεου]αγῖν. ὍΤὴδ δρτιουϊίυτα οἵ 

τῆς Ἐρυριδηβ ; [86 {ταβοκίηρ οἵ ἴῃς ῬΠΟΘΠΙΟΙΔη5 ; [Π6 ἐγεοοοίετΥ οὗ {68 
ΟἸΠΙοΐδηβ; [6 Βορρίηρ οἵ [88 Βραγίδῃβ ; [86 1 ἸρΤ Οβη655 οὗ {πΠ6 ΑἸΠεηϊδηβ] 

10. ὁ Λάκων ἐμαστιγοῦτο : οἵ. ΑἸδοῆ. 2328. Ἐαίογεμος 15 ἢδα ἰο τῃ6 
ΕΠ ΡΏΓᾺΙ βορρίηρ ᾿πΠϊ]οῖθα ὉΡΟῺ ὈοΥ5 δὲ [ῃ6 αἱΐα οἵ Αὐίθηβ ἴο 'πατα 

θεῖ ἰο [ῃ6 ραϊεηΐ Ὀδδγίηρ οἵ δχίγετηβ ἰοτίασγθ. (ΟἹ. ατοίβ, ρί. 2, οἢ. νἱ]. 
11. ὁ ᾿Αθηναῖος ἐδικάζετο : ἃ 5ίαπάϊηρ ἸοΟἸκα ἀραϊηβδὲ [6 Αἰμθηϊδηβ. 

σε. Ατ. ΟἸἹουά5, 206 Η΄., στα [6 βοῆοϊδυ βῇῃονϑβ [ῃ6 συτίουβ. Θίγερϑίδαθβ 
ἃ ΤΏΔ}0, Δη64 Ῥοϊηΐβ οὐδ ΑἸΠ6η5 ἴο μη. Ἐδ Ἰοοκβ δὲ 1 ψ ἢ δὴ ΠΟΥ  Ό]ΟΌ5 

βίαγχϑ, δῃᾷ δέζευ ἃ τηοϊλθηΐ 5ᾶγ5 ἢς ἀοβϑ5 ποῖ Ὀ6]Ίανυε [1ἰ, --- ἐπεὶ δικαστὰς 

οὐχ ὁρῶ καθημένους. ΤῊΣ Δ 4505 15 ἃ 5δῖγε ἰῃγουρηουϊ ἀρορ {15 ΑΠ6- 
τΐδῃ ομαγαοίοσιϑς. 17. 12. ὑπὸ τ΄ αὖ. χρόνον, «““ὁ 2416721 {67,12145. ----- 

ὥρα σοι, κτλ., “γοι οδῃ 685}}7Υ (ὥρα) Ἰτηδρίηθ αρουΐ ψυμαΐ βοτί οἵ τῃβα]δυ, 

εἰς. ΜῈ ὥρα οἴ. καιρός, (Βαγ. τὸ (26, 11). 14, ὥσπερ ἄν: 5ς. εἴη. 

15. μᾶλλον δέ, “ οὐ ταίῃετ. .--- ἔπειτα: ν. ἰο ΤΊη. 16 (40,17). 16. τὴν 
συνῳδίαν ... μέλος, “ἴο ΡΔΥ πο αἰξζξηίίοι ἴο [ῃ6 μαυηοην, Ὀυΐ ἴο βίην 
ΕΥΕΙΥ ΟἿδ ἃ βεραΐαΐβ 50ῃρ. 19. ἄρα ἐνθυμῇ, “σδῃ γοι ᾿πηαρίπε,᾽ εἴς, 

ΕῸΥ ἄρα, ν. Κ. 587, 14. 25. οὐ μόνον, κτλ., “ἴοΥ ποῖ ΟὨΪΥ Δ1γ6 {Π61Γ 
αἰζεγαηοαβ ἰῃ ματτηοηΐοαβ, ας [86 ΓΟΒΙΠΟΏ5. [ΠΕῪ ἀϑϑθατηθ ἀγα ὉΏΪΚ6 δηά 
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{Πεγ τηονοιηεηΐβ σοηίγαγν, δηα {Π6 1} Ἰη θη 1015 Δ1Γ6 ὭθνοΥ ἴῃ δοσοΙά, εἰσ. 

ΤῊς ἱππάρεγν Ροιγονεβα ἔτοτῃ {Π6 ἀγαιηαίίο σοτιιβ, πεσε (ῃ6 ἀἄδῆςε5. δηά 
ἐν ϊα τ] 005 ψγΕΓῈ δἰπιοβί 85 πηροτίδῃϊ ἃ5 ἰΠ6 σμοτα] οάθ8. 2426. τ. σχήν- 
ματα : ἰῃ6 νδύυϊηρ Ροβιίοηβ δβϑϑυμηξα ΕΥ̓͂ (ΠΏ8 ΟΠοΟΥα5. ἴῃ 115 ἄδῃσα. 

28. ἄχρι ἄν --- ἀπελάσῃ : α. 239, 2; Η. 758. 29. τοὐντεῦθεν, κτλ., 

“ἸΏ Θη 411 Αἰἰκα Ῥεοοιὴς ἱπητηςἀϊαίεῖν (ἤδη) ἀστη, ἀημα ϑίηρ πο Ἰοῆρεσ οὐΐ 

οὗ ἐὰπὸ {παΐ σοπῃέιβεα δηα ἸπΠΠπαττηοηΐοιβ ΒΟηρ.Ἶἢ 

ῬΡ. 105. 1. ἀλλ᾽: ν 1} (115 ψογά {πε παγγαίϊνε, ἱπιεσσαρίεα Ὀγ τῆς 
ὈΙΠΠ1|4ὴξ ΠΟΥ ΡΔΙ5ΟΙ, 15 Τεϑυιηεαᾶ, 42, θεάτρῳ: ΜΙ [Π15, οἵ. ΒΒΑΆΚΒΡΕΓΕ, 
“Α59 οιυ Π|Κὸ Τί, 2,7, “ΑἸ! ὰῃς νγου]Ἱα 5 ἃ βίαρε,᾽ εἰς. 3. γελοῖα : {τὰς 

ἰο (ῆς. ΜεπΙΡΡΙΟ ομδγδοΐου ; του τὰ ον ον ῖηρ ὌΡΟΣ [86 Ομδηρεῖα] βίαρα 

οὗ 11ξξ ἃ τῆεσα σοπλθαν, 5ὲ νουτῇῃ ἃ Ἰαρῃ. [Ϊἔ{8. 5. τοῖς μέγα φρονοῦ- 
σιν, “ἴοϑ6 ψΠῃο ρανε {μουηβεῖνεβ αἶγϑ. ---- ἐπί: οαυβα]. 6. Σικυώνιον: 

ἕδυηοιιβ ἔου 115 ἔα 11γ. ΤῊΪ5. Α150 {τὰς6 οὗ Οἱημοξ δῃᾷ Δοθάαγηδθ, ἴον ῃ5 Οὗ 

Ατίοδ. ------ ἢ ΜΙ αραθώνος ἔχειν τὰ περὶ τ. Οἰνόην, “οΥἿ ον {παΐ ρατί οἵ 
Ματζδίμοῃ ἱγίηρ αἀρουΐ Οἰηοῦξ.᾽ Ο(ἠ᾽Ο. κατὰ λόγον, κτλ., ΄ Αἰίΐοα γννγὰβ ἃ 

ῬτΓοΟΡουοημδίεὶυ 5114} ρατὶ οὐ {παϊ. (ΟΕ. (ἷὶς. ΤῈ ἈδραθΊῖΤα, 6, τό, γν ματα 
ΘΟΙριο βαᾶῦβ ἐμαὶ ἃ5 ἣς Ἰοοκεα το ἴῃς ΜΙκΚΥ αν, “2αηὲ ῥα ἔεγ7γα Ζία 

ηγ,1}21 Ξαγνα σίξα δεΐ, 1εΖ 7726 2772 6711 2:05772, 7240 χεαρὶ 2η7ιοζ14771 7:5 αἰ 272,0 1771165 

2ατρέογεί ΑΑ γεί, ἰπουρἢ ατεεοε Ἰοοκβεά 50 5181] ἴο μἴτη, μΒῈ μδά εθῃ 

ΔΌΪΕῈ ἴο 566 τἤδῃ δηᾶ {ῃεῖγ ᾿νε. 13, ᾿Ἐιπικουρείων ἀτόμων : ἘΡΙΟΌΤΙΒ 
Ῥοτιγονεα 815 αἴοτηῖς θοσν ἔγόσὴ ΓΘ πο ΙΡΡι5 δηα εηγοογιίαβ, 0 ἰδαρηϊ 

{δῖ 411 {πῖπρθ 4΄6 σοϊημροβεά οἵ ερίυ Βρ8οε, δηά οἵ οσεγίδη 5 ρ1]6, ἀπ46- 

τἱνεα, ΡΟ Υ 5 Π 4016. Ῥοα 65 οἵ πιϊηπαΐα ΡΥΟΡΟΥΓΟΏ5, ἸΠσΑΡΔ0]6 οἱ σοΟΙΡΓΙΘ5- 

Θίοῃ οἵ᾽ ἀϊνβίοῃ, ψ ΒΟ {παΥ Τοα]]εα δἴοσηβ. (ΟἹ. Τιαογείῖα8, 6 Ἀδγαμη 

Ναίυζα, ὈΙ. τ; δῃᾶ σοηϑυϊ ΖΕ]]εσ, ὁ Ῥγε- ϑοογαίς ῬΒΙΟβορἢνυ, νοὶ]. 1]. 

ΡῬ. 207. 15. [Κυνουρίαν γῆν : ἃ 5114]] ἀἸδίτιοι οἡ ἰῃ6 Ῥογάογ οἵ ΑΥὙΡΟΙΙ5 

δῇ 1 Δοοηΐα, ἰῇ ΜΜΒΙΟὮ ἸαῪ {π6 οἱἵγ ΤὭγτεα. Τὸ ψα5 Ἰοηρ δῇ ΔΡ0Ρ]6 οἵ σοῃ- 

ἰεπίίοῃ θεΐνεεη Αὐρῖνοβ δηα ϑραγίδηβ, [1] ΠΏΔ]1Υ (ῃ6 1 θυ σοὶ ροββεββίοῃ 

οὗ ἴ. Τῆς Ὀαίς ἤδτα τεξογυϑα τὸ 15 τηθηςτ οηδά ἴῃ ΓΒ αγ. 24, οὴ ΜΨὨΪΟΝ 566 

ποίβ. 16. περὶ ὅσου χωρίου, “ἔογ ΠΟῪ 5181] ἃ [εἸτϊοσγ. 18. ἡμέρας: 

(. 179,1; Η. τού. 19. εἴ τινα ἴδοιμι. .. ἂν ἐγέλων: (. 225. ἄν 845 

οἢ ΡΥξοβάϊηρ ραρα ἢ ἑώρων. 220. δακτυλίους : ν. ἰο (οοΐς, 12 (72, 12). 

21. Πάγγαιον : Μαοεάοπίδῃ πιοιϊηΐαϊη ΠΕΔῚ [ῃ6 Τ Ὠγδοΐδη ἔγοη 16 Γ, ΓΤ] ΟΠ ΠῚ 

σοϊά δῃά 5] νοῦ τηηθ5. 2422. αὐτοῖς μετ.» “ΤΔ]η65 Δηα 411. 19. 23. τῆς 
---- θέας : ν. ἴο ΟἸΠδΓ. 12 (22, 15). 26. μυρμήκων ἀγοράν : ςἔ, (ΔΓ. 1ς, 

ψ ΏοΥς Βυαμηδῃ 11Π{6 15 ΠΟΙ ΡΑΙΓΘα ἴο 5 ΔΥΙΏΒ ΟΥἩ 668. 

Ῥ. 106. 1. κατὰ λόγον: 45 υ5ὲ αρονθ. 4. καὶ μήν, “Δηά γεῖ᾽; 
1.6. γοὰ ἢανα 56θὴ ἢον δηΐβ βυναύηι ἰοροίηου, δηά αὐγὰ Ὀυ5υ δου {ΠΕ ]τ 
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Ῥειίυ σομορηβ, “δηά γεῖ ᾿πδὲ ΠπΚ δηΐς 8115 ψεῦα (ῃ6 οἷα. 1 {Πεὶτ 

ῬθορΙα.᾽ 9. Μυρμιδόνας : οἵ οσουτδϑε, ηοΐ ἀεγνεα ἔγοτη μύρμηξ, Ὀαΐ 
Ὠοτηθίυηλοιβ ΜΓ 1. Βοίῃ δῖε ἴτοτὴ ἃ τοοί 772Ω7 ΟΥ̓ 7727, ταθδηϊηρ 

“βύναστη. (Οἱ. Ουγίίαβ, ατηάΖ. Ρ. 337. ΤῊΘ τηγίῃ μαῖα δ]] 466 ἴο τηδὺ 8 

ἐουηα ἴῃ Ονά. Μείβηι. 7, 627 Η. Αερίμα πδά ὕξθῃ ἀδροριείαίεα Όγ ἃ 

ῬοϑίΠθησα; δηά Αδδοῦβ, ἃ8 μῈ 58 ἃ ΚΑ ἝῺ Οἱ δηΐβ δἱ 1ῃ6 σοοίβ οἵ δὴ 

οδὶς, ρύαγεα Ζει, -- 
“οἄδῃι, Ραΐίεν ορέμηδ, ΑἸΧΙ, 

τὰ τϊῃ] ἄα εἶνε, οἵ ᾿πδηϊ8 πηοβθηΐᾷ γα ρΐα.ἢ 

ΤΏ εἰρῃί σοσεβ οη. Ηδ τείτεβ Ρευνιχί ἤορα δηά ἴδαγ ; μα5 οη 6] 
ἀἄγθαπὴβ ὑπαὶ μοβίβ αὐ πίβ ; αὐϑάκθβθ, δοσαβίηρ ἰῃ6 ροάβ οὗ [δοΐς οἵ Ἷοῃλ- 

Ραϑϑίοῃ; ἰ5 βίδτιεα ὈΥ βίγδηρε νοΐοαβ; ΔΓ1568, --- ΡῸ65 ογίῃ. Η:5 ἀγεδπὶ 

15 τυ! : 
“ Αἄβρίςοϊο, ἀρῃοβοοσας : δάδαηϊΐ, γεροιησια βαϊαΐδηξ. . .. 

Μνσιϊδομδβαῖα νοςο, ἢδο οτγοῖὶπα ποιηῖηδ ἔταπάᾶο." 

46 ἐς φοίΖ,ιρ' γογτυαγαῖ ὕγονε ἐδ τεοογὶ τοδεῦε ,ϑοζρη6 ζδγφοῇ αὐέαγς, απα 

εἤαγρός ἀζηε τοῖίζ ἃ ς0771771155107: 0 Ζε5. «ἦε 5 αῃρ7}7 αὐ ἦε 2Ζζοοο- 

2Ζε7-. 

13. δώματ᾽, κτλ,: 1]. 1,222ὥ. 920, 14. οὕπω --- ἀνεληλ. καὶ ἡ Σελ. --- 
φησίν, “1 Βαά ποΐ γείΐ, εἰς., ψεη,, εἴθ. (οσοταϊηδίοη, ογα γα δὰὉ- 

οτάϊηδλίθ. (Ἕἔ. Ὄγαδῃ, 1. 15. οὕτως ὄναιο, “Τηᾶγῦ γοῦ 50 ρῥιοβρεσῆ; 

Ῥαγεηίμῃεδίο. (ΟΕ. Ὡς Μεζοεά. (οπμά. 34. [ΤῈ [5 1υ0ϑὲ δρουΐξ βαυϊναϊθηΐ 85 

ΔῊ ἸαΊΟΤΩ ἴο ΟἿἿ “ ΡΙξβαβα,᾽, ποι ρἢ 1{ ἸΟΟΚ5 δὲ [68 τηδίίου ἔτοχῃ 4 ΟἹ γεηξ 

βίδηα-ροϊηί. 16, λέγοις ἄν: 25 ΔΡονε, 11 (99, 20). 19. ἀπείρηκα --- 
ἀκούουσα, 41 δὴ ἰϊγεα οὗ πεαγίηρ. ΟΕ. 279, 1; Η. ὅδοο. ἍΝ ΠᾺ {15 σοτὰ- 

ῬΙΑΙαΐ οὗ ἐῆεῈ Μοοῃ, οἴ. Ατ. ΟἸου 5, 607 Ε- 22. τίς εἰμι, κτλ.: ἔοτ (ῃ6 

ψΑΙΪΟῸ5 ἐμθοσθ5 ] ἢ τοίογοηςς τὸ [86 τηοοῃ, σοηθα] Ζ6]16Υ, “ Ῥτε-ϑοοσδί. 

ῬΆΙ].,᾽ 2αδείηε. 424, κατοικεῖσθαί με: 580 Απαχαρογαβ ἰδυρὮ. ----- κατόπο 
τρου δίκην, “ΠΠΚ6 ἃ τλϊτγοτ. Ὁ. τόο, 2; Η. 552. (Ε. Ατ. ΟἸοσπάβ, 749 ΗΕ, 

ὙΠΕΥΘ ΒΙΓΘΡΒΙΔ 465. ΡΥΌΡΟΒ65, ὈΥ [ῃς δα οὐ ἃ βούοφεσβϑβ, ἴο Ὀγίηρ [Π6 ἸΏοΟ 

ἄονῃ ἔγοιη {π6 5ΚΥ δῃά 5μαξ 1 ὉΡ ἴῃ ἃ οᾶ86,----τὥσπερ κάτοπτρον. 47. τὸ 

φῶς αὐ. κλοπιμαῖον : 50 ΤΏΔΙ65, ΑΠΑΧΙΤΏΘη65, ῬυΓΠΆΡΟΓΆ5, εἰ Δ]. 
Ρ. 107. 2. λίθον αὐ. εἶ. κ. μύδρον διάπυρον : Απαχαρόογαβ ἰδαρῃξ 

ἰῃαΐ ἰῆ6. 5 η ψα8 ἃ " ρίονϊηρ τεα- ποῖ τηδ55, οὐ ἃ βίοῃεβ. Οἵ. Ρ]αί. Αροὶ. 

26 Ὦ. 2], 4. αὐτοῖς : ρῥγτοϊ]ερίϊο. ---- νυκτῶν : (. 170, 1; Η. 591. 
5. οἱ μεθ᾽, κτλ., “Μῇῆο ὈΥῈ ἄδγ δἵξ αἱρῃϊῆθα δηα τΔῊ]Υ ἴῃ ΙοοΟΚ5, δηά 

Ἰὴ ΡΑΓΌ ἂύὲ τηοάεβί, δῃὰ ὈΥ {μῈ τ]θαγηθα ἀγα Πα] ἴῃ τανεγθησςε. -- 
ἀνδρώδεις. .. σεμνοί : ποίϊοα ομϊάθη. (ἝΥ. Ὅγεξαιῃ, 6. 7. ἰδιωτῶν : 

ν. ἴο (ἢν. 4 (13, 22). 10. τ. ὑπὸ σκη. ἐκ, βίον, “δε 11ἰς οὗ δδοῇ 
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Ῥεβιηα [Π6 βοθηθβ.᾽ (Ἱ. Ῥ]]οβίσ, Ν1. Θορἢ. 1,9. ΤᾺΝ σομήσλοῃ Τοδαϊηνσ 
ἰ5 ἐπὶ σκηνῆς, “ὍΡοη τῆς 5ίαρε᾽; ἰῃδὲ 15, [86 αεΐφαϊ 116, }1 οὗ ἀϊδββίπτηυ- 

Ἰαἰίομ, [6 βδεῆβε μεύα ψου]Ἱα τρααῖγαε. ὑπὸ σκηνῆς 156 ἀπε ἴο Βοιῃθαϊ., ἀπ 

5ΘΘΙῺΒ ΙΏΟΥΘ6 ἴῃ ΠΑΥΠΏΟΩΥ ΜΠ με οοπίεχί. ----- κἄν τινα ἴδω... ἐνεκα- 

λυψάμην : σεη. οοπάϊξίοη, ργαβεηΐ {ππθ6, ΜΠ σηογηΐας 80. ἴῃ ΔΡΟάΟβΙ5. 

α. 225, Ἀδηι. 11, μοιχεύοντα, κτλ. : ῥτεάϊοαίίνα. Νοίϊος [Πδὲ βιοἢ 

νεγ5 45 ὁράω ἰάκ [Π6 ρατί. ἴῃ ἰῃη4. ἀἾ5ς. ἃ5 αῦονε, ἀπευθύνοντας (102, 10), 

οΥ ἰἢξ ργεάϊο. δ βεῖαθ.0 14, βαθεῖ πώ, κ. ἀρ. ἐνασχη., “ Ῥεβανίηρ ἴῃ ἃ 
ΤΏΔΠΏΘΙ ὈΠΌΘΟοοΙλΪηρ {Π6]Γ Ἰοηρ Ὀεαγάβ δηᾶ {Π6 1] “ νἰγίμπθ." ἘΕῸΓ ἀαΐ,, 

ν. 6. τδ87; Η. ὄοξ. 15. - διασπαράττοντες : (. 279, 1; Η. 7γοὅ. 

18. ἵν᾽. .. διέφυγον, “ἴῃ ογάεγ ἰο ρεῖ Ῥεγοηῃά {Π68 τδῆρβ, 18 ΡῬΟΒΒΙΡΙΘ, οἵ 

{Π εἰν ἱπηροτγίϊηδηΐ ἰοηριιαβ.᾽ ΕῸΓγ διέφυγον, ν. α. 216,53; ΜΎ. 44,3; Η. 742. 

ἄν ταδυ]ς5 (ῃ6 αἰταϊπτηθηξ οὗ {16 ΡΌΓΡΟΒΕ 85 σοῃτηρεηῖ. Ενϑη 1 ΟἸΓΟΌΠΙ- 
βίδῃηοαϑ ΨΕ͵6 ΒΌῈ0ἢ [μδὲ οπα οου]α γεαβοη  ] Ὁ νυ 5} 1Π15, [86 σοηϑαμητηδίϊοα 

ψΟυ]α θὲ οχίγελεὶυ ἀουρία!. ΜΈ, 44,3, π. 1; Κι 553, 4.7. 19. μέ- 

μνησο : ν. ἴο Οβαζ. 7 (τό, δ). 20. ὅτι μή: {Πε Ἰαΐα μή ἀραΐῃ. ΤὨΙ5 

σοι παϊίοη ἔγεασαθηΐ ἴῃ Τπιοϊδῃ. Οοηδαὶϊὶ Ῥτοῦ. ΕἸ] ἄθύβὶθαν 5 Υ 10]6 
τοίογτοα ἴο ἴἢ ἡοία ἰο γθδπηι, 1. 23, Στοάν : νἱΖ. [ηὴ6 στοὰ ποικίλη ἸΏ 

ΑἸμδηβ, με Ζεπο ἰδαρηί. ΕὙΟΙῚ (15 [6 ϑίοϊοβ ἴοοὸῖκ {π6 ]Γ ΠΔ16 ; 

Πότε, οὗ οουγ86, υϑε4 οὗ {ῃ6 56οί. 80 ἴοο {με Ασδάειηγυ, (ῃε6 ἢτϑὲ ἰβδοθεῦ 

ἴῃ ϑΜΪΟἢ νγαβ Ρ]αΐο; ψΏ16 τ. ἐν τ. περιπάτοις διατριβάς ΤοίεΥ5 ἴο {ῃ6 

Ῥεγὶραϊβείοβ, οβα τηδβίεσ, Αὐϊβίοι]θ, αϑεα ἰο ρᾷοβ ὑἃρ δπά ἄονῃ δἱοηρ 

16 ἀνϑητμθ8 οὗ βδάς ἰγεθβ (περίπατοι) οὗ [ῃ6 Τγοσιπὴ 4Ἃ5 π6 οοιμηηπηξά 

ἱτῇ Ὧ15 ᾿ητθηδίς ἀϊβοῖρ]65. ΟἹ, ΜΊητοη, Ρατχ. Ἀερ. ὈΚ. 4: 
4 566 1Π6γὰ {86 οἶἵἷνα σον οὔ Αοδάδπιβ, 

ῬΙδίο᾽ 5 τε ἰχοτηθηΐ, νῆοσα τῆς Αἰτς Ὀἰτά 
ΤΥ Πότ (Π10 τ υναΥ]βα ποίθ5 {16 Βα ΠλΘΥ ἸΟΏΡ; . .. 
Τγοθῦμπι {Πογ6, δρᾶ ραϊηϊεά ϑίοδ ποσί. 

25. εἰρήνην ἄγοιμι : 0]. ὈΥ ῥτεάϊο. ραγί., 1.5. ΠΚῸ παύομαι, »Υἱ ἢ τ ΪΟὮ 1 

ΠΘΔΓΙ͂Υ ΔΡΥΘΕ5 ἴῃ τηθδηϊηρ. “850 1 οου]Ἱά Πᾶνα ἃ τϑϑί ἔγοτα {π6ῚῚ σοηβίδηϊ 

τη ΑΒΌσχετηθηΐθ. οὗ της. 26. γεωμετρουμένη : ἴῃ 5ἰΠ]οίΏ 655, ΟὨΪ]Υ ΔΡΡ]1- 

ΟΔΌ]6 ἰο τηβαβασελβηΐβ οἵ {πΠ6 βαγίῃ; Ὀσὲ ἀϑεα ἔγααὶν οὗ {πΠ6 τηοοῃ, 5 88 

6 5ΡΕ8Κ οὗ {με “βεορυδρῃγ᾽ οἵ με βεαάνεῆβ. 22, 2429. ἔνθα, κτλ.: 
Οά. το, οὗ, σσβεοσα 1ΐ 15 βαϊα οὗ {8 ἸΔη4 οὗ [ῃ6 1, ΑΘϑίγυρ ΟΠ 68. 

Αγ α Ξέρδέ ὁ ἑάγεο ὧ(αγε δ γεαελές ζεασει, αγ1αἷ 771 τη ἐγ ΦΡΙΟΩ 107: 15 

σλοισ ὧν 4 72γηγιδς 1ηι19 ἐῆέ 2γεοόηος οΥ {2έ ασίογιφδαῖ οοάς, πα αὐ ἐδέ 

ἀἰφγεαπαῖ ο77 Ζος ἐχρῥαϊσς ΖἼγεδεζ,. 

Ῥ. 108. 1. τ. γῆν ἤδη ἀπέκρ., “ΡΥΙΕΒΕΠΠΥ 1 1οβὲ βἰρῃΐ οὐ {πΠ6 βατγίῃ.᾽ 
ᾧ, ὡς εἶχον, “48 1 ψαβ.᾽ (ΟΕ, ΤΊηλ. 30 (51, 24). 5. ἅτε: ν. ἴο ΠΏ. 
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21 (42, 28). ----- τὸν δὲ ἀετὸν. .. Διί : 411 δῖοι ἰο {Ππ6 γὰρβ οὗ ὐδηγτηβάε, 
ἴῃ Μΐϊοῆ Ζευβ ἤρατε 45 δὴ εαρῖθ. (Ἕἵ. 1]. 20, 232 ἢ. 9. ἔκοπτον : 
ςἔ, Ατ. Ῥεᾶςε, 179 Π., βετα Ὑγγίαθιβ γθϑοθε5 [86 τηδηβίοη οὐ Ζευβ, δηά 

Ἰῃ4αΐγοβ, τίς ἐν Διὸς θύραισιν; οὐκ ἀνοίξετε; δια ΕοΥΙη65 5ῆονν5 ἢ ἴῃ, 
Δ δ)ὴ ἰπίθγαβϑίϊηρ σοηνεγβϑαίίοη ακαθ. ΡΪδΟθ. 14, οὐδ᾽ αὐτούς, κτλ., 

“ϑοιηθνμαῖ αρίἰαἰεα 45 νν61} 85 1; ἔου [Π68 βίγδηρθηθϑ8 Οὐ ΤῊΥ̓ Υἱδὶΐ 5] ΕΠΥ 
(ἡσυχῆ) ἀἰϊδιπαγεά ἰπεῖη.᾽ 16. ὅσον οὐδέπω : ὅσον οὐ --- μόνον οὐὄ. 580 1ῃς 

ΡΏταβα ἤοῖα τες " 811 Βαϊ αἱ οποεὖ; 1.6. “1η Ὧο Ἰοηρ {π|6. 28, 18. δριμύ 
τε καὶ τιταν. εἰς ἐμὲ ἀπιδών, “Ζευβ σάνβθ τὴ8 ἃ {Πρ ἈΓ]]νῪ ΡΙεγοίηρ δηά 

Τιτδη-11κ6 Ἰοοῖς, δηα βαϊαᾶ,᾽ εἴς. (Ε, Τίη. 54 (59, 5). 20. τίς πόθεν, 

κτλ. : Οά. 1, 17ζο. Νιοτάβ υϑοά ὈγΥ Το]θιλδοῆ5 ἴῃ δα ἀγεββιηρ Αἰμεηδ. 

21. μικροῦ μὲν ἐξέθανον, “σαταα 1 ΒΙῺ 4 11{{|6 οὗ ξαϊπίϊηρ.᾽ ἘῸΓ μικροῦ, 
ν. Ὄγαεδι, 6 (3, 22). 23. χρόνῳ δ᾽ ἐμ. ἀναλ., “ τεσονοεγίηρ' ΤΥ 561} 
Ῥοββεϑϑίοῃ δέζευ ἃ τηοζηθηί. 24, ἄνωθεν ἀρξάμενος, “ ἔγοτη {ῃ 86 νΕΥῪ 

θαφιηπίηρ.᾽ ΟΥ. Ῥτεδιμη, 15 (δ, 6). 25. ὡς ἐπιθυμήσαιμι, “πον 1 

ἀεϑτεα. (6. 242, 1, ὁ; Ἡ. γ386.Ἡϑὀ 4229. μέχρι πρός : [πὸ ἄχρι πρός. 
Τγτδδιη, 15 (8, 6). 

Ζεης γεζαχές, αγιαἶ ὀέώς γε αεεοῤὲ {4 ΖοσξὝαζέέν 977 Ζεασνο7ι γον» δα ἦαν. 5.72 

αἰζεγαῖς Ζες ας ἦέ “εςραίεδές {δε γολμ27:6 ἐἰεἴες οὗ 156 (α,, Φη7ογΖζερ' ηεεεζ 

εογσογεαΐξίογε το ἀϊς ατέρδέ ἡμαζεέσίψ. ᾿ 

ῬΡ. 109. 1. μικρὸν ἐπανεὶς τ. ὀφρύων, “ τεϊαχίηρ ᾿ἷ5. ὈΥον5. ΒΟΙη6- 
ναὶ. (Ὁ. 170, τ; Η. 574, 6. 2. ᾽Ὦτου κ. ᾿Εἰφιάλτου : ν. ἰο ΟΙΒΑΓ. 2. 
3. ὅπου: 45 ἀρονε, 16 (103, 20). 4, ἀλλὰ νῦν... . καλοῦμεν, “οΥ 
ἰο-ἄαν ᾿ηάἀθεα νὰ σίνα γοι ἃ οογαϊ] νεϊσομηθ ἴο οὐἵ᾽ Γεαϑί, Ραί,᾽ εἴο. 

ἐπὶ ξενίᾳ 15. ἃ βοϊβοίϑῃῃ. ΟΥἩἨ οὔθ ὙΠῸ ἰηνιτεα ἃ οἰἾΖοη, ἴῃ 6 ΘΧρυ βϑίοἢ 

ἐπὶ δεῖπνον καλεῖν ὙᾺΒ ῬΥΟΡΕΙ͂Υ υ5ε4; οὗ οηα ψῃο ἰην!ε4 ἃ {τε ηα, ἐπὶ 

ξένια καλεῖν. (ΙΓ. (οΡὈ. Ν. 1,. δ1. 7. τ. ἔπηκρ. τ. οὐρανοῦ, “(πε Ῥεϑδὶ 
Ροϊηΐ ἰπ ἤδαάνϑῃ ἔου μϑαγϊηρ.Ἤ 8, καθέζεσθαι : (. 261, τ; Η. 767. 

24, ἼΟ. πόσου: 6. τγ8; ΗἩ. 578. 11. καὶ εἰ σφόδρα, κτλ. : 1 15 
ΒΌΡΙΠΙΔΕΙΥ ἔαΠΩΥ ἰο Ποατ Ζειβ νδρουηρ ΔΔΥ δρουὶ {π6 ψψεδῖμεγ  Εν1- 

ἀβη {15 15. ποί δῖοῃς ἃ τηοάξγῃ πεῖς οὗ σοῃνεγβαίίοη. ----- ἡμῶν : 

(. 17γ1,1; Η. 574, ὁ. 138. μετά: 45 ΔΡονε, 11 (99, ὃ). 14. τ. ἀπὸ 

Φειδίου, “τῆς ἀεβοεηάαδηίβ οἔ ῬΒΙα1α5,᾽ οὐ ρΡεύθαρϑ “{Π6 βομοϊαγβ. 866 ἴο 

Ὄτρδμι, 8. 15. τ. Διάσια: ν. ἰο ΤΊτη. 7 (35, 22. 16. τ. ᾿Ολυμπίειον : 
16 Ιαγρεϑὲ ἰθρ]ε ἐνεσ ἀεξαϊςδίεα ἴο Ζεαβ. Τί βίοοά ἴο {Π6 βουίῃξβαβϑί οἵ 

τὴῆ8. ΑοΥΟΡοΟ] 5, ἤρα {π6 1||5θὺ5. ΤῊΘ νου ννὰ8 Ῥδεριῃ ὈΥ Ῥεϊββίγαΐαβ, 

ΔΩ οΔΥγϊθα ξογννασά ΌΥ 15 βοηβ, Ραΐ ποῖ Ὀγουρῃί ἰο σοϊαρ]δίίοῃ {Π|]| 

Αἰΐου βενθη Βυπαγοα γεαῖβ, σε Ἡδάσγίδῃ ΒΒ Θα 1{ δὲ ρΆΡ]1σ Ἔχρεηβ6. 



270 ΖΟΑ ΚΟΠΜΖΕἜΜΖΘΡΌΟ. 

διχίθθῃ οὗ 115 σο 5 476 511} βδίδῃητηρ, ---- [6 Ἰαγραϑί τη 0 ]6 σοΟ]πηη5 ἴῃ 

ἘΌΓΟΡΘ, {ΠΕ 1 ἀϊαηηείοσ Ῥεϊηρ 51Χ δηά ἃ 41} ἔβεῖ, ἀπά μεσ ονεῖ οἰχὶν ξεεί. 
--- -αὐτῷ: (Ὁ. 184,2: Η. 97. 15. Δωδώνῃ: ν. ἰο (ΟοἸκ,2Ζ. 22. παίζεις 

ἔχων, “γοι τε Ἰοκίηρ, 51. ἔχων 850 866] σοηνοΥ5 {π6 1668 οὗ σοῃέϊηα- 

Δῃςς6, Βδίενευ (ῃ6 οτἱρίη οἵ {6 Ἰάϊοιι ταῦ 6. “δὲ γοὰ 540 15. οὔδ 

Ἰοηρ ]οκε.᾽ Η. γῶδ, α, ἰαϑδὲ ρατί ; ΜΊΤ. τος, π. ὃ; Καὶ. 482, 125. (ΓΕ. Ατ. 

ΟἸουάπ, 121; ΤΏΡοοΟΥ. 14, ὃ. τὸ δὲ φιλόκαινον, κτλ., “Ῥαΐ 1 4τὴ νν6]] 

ΔΥΔΥΘ οὗ {6 1γ Ιονε οὗ μονε]ίν,᾽ εἴς, (ΟἹ. Αοἰβ οἵ [ῃε. ΑΡ. 17, 21: ᾿Αθηναῖοι 

δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν 

τι ἢ ἀκούειν καινὄτερον. 26. μεσταὶ δὲ Διὸς... ἀγοραί : ἔΤΟΙΏ 
τῆς Ῥεριπηϊηρ οὐ [ῃ6 δϑίγομοηγῖοδὶ ροσῖῃ οὐ Αταίαβ οἵ 5011, ὴο Ἠουτβηδα 

ἴὴ (6 ἢτϑί [418 οἵ {π6 {π|γχὰ σδηΐ. Β.σ. ΗΒ Ῥοξῖὴ νγὰβ ὙΈΥΥ ΡῬΟΡΈΪΑΓ. 

Οἴοετο τηδάβ ἃ ροδίϊοδὶ ἰγϑῃβιδίίοη οὐ 1 θῇ Ὧ6 νγὰβ ἃ γοιηρ ΤΏΔΠ}. 

28. ἸΙΠΐσα : δὴ δηοϊθηΐ οἵἵΐν, ποῖ ἔδυ ἔσο ΏΙΟΝ (μΠ6 ΟἸγΠΊΡΙΔ ἢ ΡΔΙΊ65 
γεΥῈ οα]ερταίεαά. 29. περίβλεπτοι πᾶσιν : “οἵὁἨ πηΐϊνεῖδθα] ἕαπιθ.᾽ ΟἿ, 

5ΟΡἢ. Οεα. Τ τ. ὅ, ὁ πᾶσι κλεινός. 
Ῥ. 110. 2. Περγάμῳ κτλ.,: οὔξ οὗ δ τηοϑὲ δῃπηοῦβ [6 Π1Ρ]65 οὗ 

Αδβου]αρίαβ, ροά οὗ Ὠθα]ίηρ, νὰ ΠΘΔΓ Ῥεύραηοβ. 1 ψννὰβ σοΟ ΒΔ ΠΠΥ 

ΤὨτοηρθα Ὀγ τῆς 5ἴοῖς. Τίβ ρυϊεβίβ ἀἰβρεηβεα ἀτὰρ δηα δοίεα ἃ5 ΒΌΓΡΕΟΙΒ. 

3. Βενδίδειον : Βεη)|5 νγὰ58 ἃ ΤἈτγδοϊδῃ σοάάδβ5, ἐυριγιηρ (86 τποοῃ ; ἴῃ 

ατεεος βοιηδίμηγεβ τἀθπ 8664 1 Ῥεύβαερῆοηθ, θαΐ ἀβαδ!ν συ] ἢ Αὐ θ 18. 

Ἡ οι ΜΟΥΒΏΙΡ νγὰ5 δαῦὶν ᾿ηἰτοάπςεά τηΐο Αἰοδ, δηα ἃ ξεϑίϊνα] ἴῃ ΠΘῚΓ ΠΟΠΟΥΓ 

γγὰ5 Ὁο] εργαίεα γεδυ]ν ἴῃ {πε Ρίγδειϑβ. ----- ᾿Ανουβίδειον : ΑΠῈ15 νγὰ5 ομῈ 

οὗ τὰς Ἰονεσ ἀϊνι 165. οὐ Ἐρσγυρί, Πρυγεά ἢ ἃ ὩΔη 85 ΡΟΩ͂Υ δηά ἃ ἀορ᾽5 

Ὠφδαά. Αξίοῦ {π6 π|ὸὲ οἵ Αὐυριπδίαβ. ἢ15. ΨΟΥΒΏΙΡ βϑοὴβ ἴο ἢανε ἐομπηά 

Δαμεγεηίβ ἴῃ Ῥοίῃ ατεθος δηα Ἀοιηδ. 4, ᾿Αρτεμίσιον : {ες ἔδῃγοιιβ 

ἰξρὶς οὐ Ατίβηβ (ΤΠ) ́4η84) αἱ ΕΡΠδβαβ. 9. ψυχροτέρους, “οο]άετ,᾽ 
“τήογα ἔγιρια ἐμαη Ῥ]αίοβ ἰαννϑ᾽; --τ- θξοδιδε Ῥ]αΐοβ Ια ψεῦα ἔοσγ {86 

ἰάθα] βίαίε, δῃᾷ πονεῦ Ραΐ ἴῃ ῬΥδοίοΒ. 10. Χρυσίππου : (ἈγγϑΙρΡυ5 
(βου θα 1π τὴς ἰαϑὲ Β41Ὲ οἵ τς {πι1γτὰ σεηΐ. Β. 6.) νψγαὰβ (ἢς βιασοεϑβοσ οὗ 

ΟἸδδηίῃθ5 ἴῃ [6 ρῥγεϑιἄθηου οὗ ἰῃς ϑίοϊο βοῆοοὶ. ἘΔ 15 οδἹ]δα {ἢς βεοοῃά 

Τουὺη θυ οὗ ϑιοϊοϊθυα ; Ἔβρϑοῖα! νυ αἸΒΕ ΠΟ. 564 ἔοΥ ΒΒ. ΟΥΠ104] δουίθηεθβ 

84 Ιορίοαὶ ροόονεσ. (οηβα ΖΕΙ]ΕΥ, ἦ δίοϊοβ, ΕΡΙ͂ οσυγθαηβ, δηα Θοθρίϊοβ. 

ΟΠ τυ ϑίρραβ Βουγβῃθα: Ἰαΐευ μὴ Μεηῖρρυβ, 80 αὶ πᾶνε ἢεῖα ἃ 5]Πρῃϊ 

ΔηΔοὨτοηΐδη. 9, 13, θυρίδες δὲ ἦσαν ἑξῆς : [Π6 ΠυχΊΟΥ οὗ [Π6 ΓΟ] ον ηΡ 

παγγαίϊννε θερραῦβ ἀθϑουϊρίοη. 17. ηὔχοντο : (. 134, η.1, 6; Ἡ. τοά, ε. 

18. τ. γῆς: 6. 182, 2; Η. 580. ----- διάφορα κ. ποικίλα: (. 150, ἢ. 2: 

Η. 47... ΟἿ, Ῥτγαδμῃι, 14, ῃγϑί ποίς, ΤΟΥ γγὰνΥ ἴο ἰγϑδηβδίθ. 20. γένοιτο: 

ς 2, ἀν Ης 21; 1: 21. φῦναι : [15 δῃηά [ο]. 1ηἴ5. 1 1ῃ6 ϑϑτὴξ 
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οοηϑίχαοίοη 45 βασιλεῦσαι. (ΓΕ. α. 2290... 424. ἐπιβουλεύσας : Ὁ. 279, 4; 
Ἡ. 8ὃο:. 25. στεφθῆναι τ. ᾿Ολύμπια : ἃ 5ογί οὗ οΘορπαίε οΟ"]εοῖ. ΑἸΕΥ 
{π6 ΔηΔΙΟΡΎ οἱ νικῆσαι τ. ᾿Ολύμπια. ΤΊτη, 52 (59, 1. 90, ἀλλ’ ἕτερον, 

κτλ., 1]. τό, 250. 

Ῥ, 111. 2. φέρων: ν. ἰο Τίμι. 22 (43, 16). 4, ἀποφυσῶν κάτω : 

ΕΥΖϑοθς βυρρεβί {πὲ [815 ΘΧΡΎ βϑίοη ΤΑΥ͂ ἰμτονν ΡΣ ἀροη ἃ ποῖ νΕΓῪ 
ΜΕ11 πηἀεγβιοοα ραββϑαρα ἴῃ Ησδϑοα, 58ΐἷ, 1,1, 20: --- 

« Ουἱᾷ οατι586 εβί, πηϑσῖίο ααΐῃ 115. Γπρίτοχ διηθα5 
ἐχαῖαβ Ὀυσοαϑ ᾿μῆδί, ἤδαπα 86 ἴοσα ροβίμδο 
{τὰ (δοϊίΐοα ἀϊοαῖ, νοίῖβ αἴ ργδοῦθοαΐῖ δυτγοηι ᾽ 

ῬοββΙοΙν θοΐῃ Ἡοτδοα απ Ταοίαη Πδα ἴῃ ταϊηα (Π6 ἐχργθββίοῃ οἱ βοιὴς 

οοιηῖς ατεεῖς ροεί, ὸ δυμηοτγοῦβ)ν ἀθβουρθεα Ζαυβ 85 " ρυΐϊῆηρ Ῥδοῖ 

(ἀποφυσῶντα) ἁυπδοσερίαθ!α ρει οη5.. 7. οὐκ εἶχεν, κτλ., “Βα σου] Ἐ 

ἄβοϊάβ ψῃΐοῃ οὴς οὗ ἴμθπὶ 6 ῥγθίετγεα ἴο ἕδνοσ. ἘῸγσ ορί., ν. α. 243; 

ἙΙ, γ7γ36. 8. ὥστε δή, κτλ, “580, γοι 566 (δή), Βα μαᾷ τὴς ψε]1:-Κηόνῃ 

Ἔχροιίεηοβ οὗ ἐπε Δοδάβιηϊοβ, εἰσ. Τὴ Νὸνν Ασδάθιηυ Πε]α {μπαὶ σετ- 

τΑΪΏΤΥ 15 80 ΠΡΟ ΟΘΒΙὈΠΙΥ ; 811 ὁπ σᾶπ αἰζαίϊῃ 15 ἃ Εἰρὴ ἄβδρτθα οὐ ῥτοβα- 

ὈΠΙΓγν. 80 ἐμεῖς νγὰβ δἰ νγαυγβ ἃ ἄδρταα οὐ ἀουθδὲ ἀπα ᾿πάδβοϊβίοη ἴῃ {Π61Ὁ 

τοϊηᾶς, ἤδη οα {86 ΠΠΚαη685 τὸ {86 δἰἰἰτπθ οὗ Ζευβ. 10. Τηύρρων : οὗ 

ἘΠ15, δου 5Πη64 ἴῃ 1αϑὲ φυδγίεγ οὗ {πϊτὰ δηᾶ βγϑὶ οἵ βεοοῃα σεηΐ. Β.σ. Ἠδξ 

ψὰϑ8 ἴ)6 ξουπαάεσ οὗ {π6 ϑοερίῖς ΡΠ οϑορῆγ, Ηδ ἰδυρῃΐ [Πδὲ γε οδῃ πον 

ποϊπΐηρ 45 ἴο ἴῃς ηδίασε οὗ ἰῃηρ8. ΤῊ {γὰς δἰὰας οὗ ῃ6 τῖ86 τηδῃ, 
ἐμοχεΐοχο, 15 ἴο βδυβρεηά Ἰπάρτηθηῖ. (οηβα ΖΕ]16Γ, 45. ᾿υϑὲ ἅρονε. 

96. 15. Ιρμόδωρον: ν. ἅΔΡονε, 16. 4106, κληδόσι, κτλ., “ἰο ρὶνα δὰ γ 
το ῥρτεβαρεβ, οὔϑοΐθβ, δῃἃ δαρυγΙαβ. 26. ὅσον : (. (οοϊς, 12 (72, 12). 

ΤῈ ἐς ρέψοσε ἃ σϑαΐ αὐ ἐἦέ ὀαγιφιοέ ο7 76 ροαῖς; ζαφίδς ρδοίαν, ἀγα αἹιδγοσία Σ 

φϑ7ογ5 ἐδ γιεδῖς; αϑαἷ ρος ἐο γε φρεῖίφ ΚεΩ ϑΩ. 

Ρ. 1129. 97. 1. Πᾶνα: ν. ἰο ΤΊπι. 42 (53, 3). ---- Κορύβαντα : ν. ἰο 
Τίμα. 41 (52, 18). ΓΚ. Τό οῦ. ΟΟηΟ0]]. 9. -----ἤττιν : βαϊά ἰὸ ανε Ῥβδῃ ἃ 

ῬὨγΥρίδῃ ΒΒαρ μετά Ῥεϊονεα ὈΥ Ουρεῖε; ψουβῃϊρρεά δ]οηρ 1 ΠΟΥ ἴῃ ΒΕΤ 
[61 168. 2, Σαβάζιον : 4150 4 Ῥητγγρίδηῃ αἰν! 1, δέϊεγυγατάθ ἀμ ΠΕ 

τὶ Τϊοηγϑαθ. ΑἹ] {πμ6586 ψεῦα ροᾶβ, [Π6 ῬΧΓΟΡΣΙΕΙΥ οὐ ψῇοβα Ῥσθβεῆσα 

ἴῃ 1π6 ΟἸγιρῖς οἶτοῖὶα νγὰβ αἱ 1Ἰεαϑὲ ἀουθίι). 9. ἄρτον, κτλ. ΕΔ ἢ 
αἰνίη!ν 15 οΥΔΟ ΠΥ ἀδβουρθοα 45 σοη Παρ ἴο [ἢ6 σοϊημλοη ξεαϑβέ 
βοιηείΐηρ ῬΘΟΌΪΙΑΥΪΥ ἀρρτορυίαίας ἴο ἢ15 οἵος. Νοίϊοβ. {π6 ομίδβτῃ, 

ἄρτον . . . οἶνον, ἀπὰ κρέα καὶ μύρται 6. ἀμβροσίας : 6. 171, 2; 
Ἡ. 576. ------ ἠρέμα, “οὐ {με 5'γ. ὼὩ ΨΤανυμήδης : ν. ἀὔονο, 2 (02, 10). 
8. εἰ θεάσαιτο .. . ἂν --- ἐνέχει :- ν, ἀῇονςε, τὃ (τοξ, 19). 10, φέρων, 
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“ἀαϊοΚΙγ᾽; δ5 αϑὲ ἀθονβ, 25 (111, 2). ----- ὡς “Ὅμηρός πον λέγει : 
11. ς,341. 12, σῖτον... οἶνον : ομΐαϑη. 193, τ΄ νέκταρος μεθύσκ, 

“σοὶ ξυδάϊε οὐ πεοίατ.᾽ θη. οὗ οδῦβθὲ. 14, ἥδονται σιτούμενοι τ. 
ἐκ τ᾿ θ. καπνόν, κτλ.: οἷ. Ατ. ΒΙτήβ, 1515 Π., ψβεγα ἐῃ6 ργεδὲ αἰβίγοϑβ 

οὗ τῆς ροάβ 18 ἀεριοϊες, γοϑυϊησ ἔγοση (ῃ6 Ὀυ]Π]αηρ οἵ ΟἸουάοποκοο- 
ἴον ; ἔογν 8 ργενεηίεα {πες βϑανοῦ δηᾶ βδίδαιη οὗ βδουύϊῆσθ ἰο δϑοεπᾶ ἰο 
τῆς ἀἰνίπε δροάεβι 15. αὐτῇ κνίσῃ, ϑΑνΟΥ δΔη6 411. 5.17. ἐν δὲ 
τῷ δείπνῳ, κτλ.: υχίεθααα οὗ {πε ἔδαβε οὐ [ῃς ροάϑ, ἀββϑοῦθεα ᾿γ Ηοιπογ 
αἱ τῆς επᾷ οἱ 1]. τ. 18. Σειληνός κόρ. ὠρχή., “5116 πῸ8 ἀδηοεά 

{ῃ6 σοτάαχ. 5116 πὰ5 γα ἐὯ6 ομΐςε οὗ (ῃ8 ϑαΐγγβ, {Π6 σοῃβίδηϊ σοῖη- 

Ῥδῃΐοῃ οὗ Ὀίοηγϑαβ. ΗἨδ 15 γεργεβθηϊθα ἃ5. ἃ ΤοἹγ, Ὀδ] 4-πεδάςά, ἢαδί- 

ποΞβ66, τουπηά-θ6 1164 οἹ4 ξε!]ονν, ἀϑαα!ν τητοχί αίεα, πα σαγγγίηρ ἃ ννἱπα- 

5ΚΙῚ ῬΙΌΙῺΡ 85 ἢ τη561., δ νὰ5 ξδιηοιϑ [ΟἿ 15 ἀδηοίηρ, [Ι͂ἢ 1η)6 ΘΔΙΥΤΙΟ 

ἄγαλμα ἢ8 ἀπά 15 ξε]] ον -ϑαίγεβ τηδάθ {Π6 σπου. ΤῊΘ οογάαχ νγὰ8 δῇ 

Ἰηἀεοδηΐ, ὈμΒΘΕΩΪγ ἄδησα, νὴ ἢ Ἰεννά ΤΟ ΟΏ5. δηα ψδηΐοη ραβίυγαϑ. 

“5165 ἀδηοεά {π6 σδηοδη ̓ ᾽ ΜΟΙ] σΟΏΥΘΥ͂ ἴο ΟἿ 56η88 ψῆδί {(Π6 ἜΧρσβ8- 

βίοῃ ἢεγε ἀϊ4 ἰο ἐμε αὐτοῖς τεδευ, ---- ΒΌΓΕΙΥ ΠΔΥΟΪΥ ἃ ῬΓΌΡΕΙ ΡΕΥΓΟΙΤΊΔΠΟ6 
ἴῃ 188 σοιρδηνυ οὗ ἰἢς ρτεαὶ σοάβε. 19. «Ἡσιόδου Θεογονίας : πεχί ἴο 
116 Ἡ οτηθυῖο ρος η5, {πε τηοϑβὲ δποϊεηξ το τη 5 οὐ ατεεκ Πίδγαίαγε αΥα 

18 “ὙΤΒεορσοηγ᾽ δῃά “Τῆς  ουκβ ἀπα Τθαγβ᾽ οὗ Ηεβιοά. ὙὴῈ Ἡοπιοσῖο 

Ροδέσυ βδὴρ οὗ δε ρτεδὲ ἄδγϑβ δῃηά βεζοῖο ἀβεάβ οἱ οἱά ; [ῃ8 Ἡβϑιοαάϊς οὗ 

16 τα] 165 οὐ 116, Τί τνὰθ ῥσγδοίϊοδὶ, ἀϊάδοῦο. ὙὍΠ6 ρόεῖὰ μθύα τχθη- 

ἸΟΠΘα οἶνεβ 8δῃ δοοουηΐ οὐ ἐδ οτἹἱρίῃ δηα το] δε 5105 οἵ [ῃ6 ροάβ. Τὶ 

Βουηἀθ ΒΘ ΟΥΟΌΒ ΘΠΟῸΠΡῊ ἰοὸ Πδαγ ἐμαὶ τὰ 6 Μαδβεβ. ἐμουβεῖν 85 γ ]ν ὌΡΟῊ 

Ἡδβιοῦ δηᾶὰ Ῥίηαδσ ἴὸ ἔαχηϊθἢ Ἐπεὶ ἔοσίῃ ΜῊ ΒοΩρ5. ἔοσ {86 σβ]εβίῖαὶ 

Ὀαμαᾳαθί. 2420. -τ. πρώτην δὴν τ, ὕμ. τ. ΠΙινδάρου : ἔοϊ Ρίπάδλτ, ν. 
Οοοκ, 7. ϑοῖλθ βαρροβε ἐπαὲ Τιποΐδῃ τεῖευβ Πού ἴο {πε ἢγϑὲ ΟἸγηιρῖς οὐδ, 

[ἢ6 ὕὑνο ἢγϑί νεῦβεβ οὗ ψ ΈΊΟΉ ἀγα φαοίδα ἴῃ ΟΟΟΪ,, δηα δα 6 ἰοὸ ἴῃ ΤΊΠ,. 41. 

Βαΐ ψα ὕανὲ ἤεσγε ὕμνων, ποὶ ἐπινικίων. ΒῪ. 5Πονβ 16 ἴο 6 Ἐχ γα] Ὺ 

ῬΓΟΡΔΌ]6 ἐμαὶ γοξογεηοα 15 Βδά τὸ ῃ8 Ειβί οἵ 1ῃ6 δοΐι8] ἤγυμηβ Οἕ ῬΙηΔΥ, 

αι ααοίδιϊοη ἔγοσὰ ἩΨΏΪΟΒ 15 σίνθῃ ἴῃ Π εηι. ΕΠποοτα. 19 (4 νυϊηρ ἱποϊπαβα 

δηοηρ, πὲ ΡΓΟΡΔΌΙΥ ποὶ Ῥεϊοηρίηρ ἴο, πολ η 8). ΤῺ παίαγα οἵ [ῃ]15, 5 
Βῆονῃ Ὀγ [86 ἔγαρτηδηΐ, νχὰ8 5 ἢ {παΐ 1{ 15 ΤΠ ΠΟΙ. ΤΊΟΥΘ 1Π|6]ν ἴο μανα Ὀθεῃ 

οἰϊεα ἴῃ οοηπηδοίίοῃ ψ] ἢ (μ6 ΤΒΕοροην οὐ Ἠδβ1οα ῃδῃ 5. 0ἢ ἃ ροεμὶ 85 
τὴς ἢτϑὲ ΟἸγηρῖο. 21. ὡς εἶχεν : 45 ἀονε, 22 (τοῦ, 4. 22. ἱκανώς 

ὑποβεβρεγμένοι, “ ΡΙΕΓΥ ψΜ611 βοαδῖκεά, “ οοτιρ]είεῖν μια α]ς.᾽ Οἱ, Τοῖς, 
ὃ (68, 27). 98, 23, ἄλλοι μέν, κτλ.: 1]. 2, ἢτϑί ἔνγο νευύβεβ; Ραϊΐ 1ἢ 
[86 Ββοοῃᾷ νεῦβα [η6 1]. ἢ45 Δία ᾿ηϑἰεδᾶ οἱ ἐμέ. 
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Ο»ι ἐΐέ γιογγοτν ατὲέ αϑοθηιδν ὁ ἐδ ροαΐξ ἐξ δία. Ζοις ἰδοζαΐγες αραΐγοὶ ἐδέ 

2λιοοῤΎῥγε, απα ὦ ἡηεασ76 «ΟΡ ΑἸ Ί7227.0 ἐἦδηὲ 15 (6127 7)2 27: τέο. 

ἤχεριέῤῥης ἐς ἐλαγρεαῖ τοῦ αγογεοιέγεοῖτρ ἐδῖς ἐο ἐλοηε,; ἐλέγι ἀξ ἐς οἰγίῤῥεώ οὗ 

Ζές τυΐγιος, αγιαὶ ὀγοιερζέ δας 5α76 ἐν ἴεν το ἐδ φαγί. 

Ῥ. 1133. 29. 2. παρέσχηται: ν. ἰο ΟΟΟΙ, 13 (72, 18). 5. ἔγνων, 
ΓῚ ἢανςα ἀερίοχιιϊηβα. 6. γένος γάρ, κτλ., “ΤΟΥ ἴῃεγα ἢδ5 ὙεοθΕΪΥ 

ΔΡΡΕαΓαά ἀροη μα βυγίδοθ οἵ μυμηδηῃ 11{6 ἃ βεῖ οἵ τηβη,᾽ εἰς, 10. ἵνα 

καθ᾽ “Ὅμηρον εἴπω : ν. ἴο Ὄταδτῃ, 5. (ΟἿ. 1]. 18, 1το4, μετα ΑΟἢἢ]165 565 
{πε86 ψογάς οὗ Εἴτηβοι δου (ἢς6 ἀθαίῃ οἵ Ῥαίσγοο 8, 13. οἱ μὲν... 

οἱ δέ: ρατεἰνα ἀρροβίοῃ ψΊ ἢ οὗτοι. Στωϊκούς, κτλ.: (6 ϑίοϊοβ, 6 
Αοςαάεδηγίοβ, {86 Ἐρίουγζεδηβ, δηα (886 Ῥευραίθιοβ ψεγα (ῃ6 ἔουγ οἢϊεῖ 

ῬΕΙΟΒορ οὶ] βεοῖβ οὗ ἰῆς ἄδαυ. 15. ἄλλα : σορῃαία δος., ἰαἰκίηρ [ῃ6 

Ρΐίδος οὗ ρτεοεάϊηρ ρτξα. 8068. 16. ὄνομα, κτλ., “ ἰαϊηρ ἐπα υΊβ 6 ]ν 68 

Ῥεβιηά ἰῃ8 τενουθα πᾶῖὴθ οἵ νἱγίας,, εἴθ. περιθέμενοι Ὀοϊτονγεα ἔγοτῃ 

Ῥυςϊεηρ ΟἹ 4 ἸΏ85.. 11. τ. ὀφρῦς, κτλ., “ἴπεν ρσὸ δρουΐ ψ ἢ εἰεναϊθα 

εγεῦτονβ δπά τποῃϑίγουβ Ῥθαγαβ, σοποθδ]ηρ ὑπαθυ ἃ ἔδου ο8 ΘΧΊΘΥΙΟΥ 
ΔΌΟΙΙΏΔΌ]6. τηοτα]5. 21. καταλειπόμενον, κτλ., “ψΜΠαὶ ΤΕπηδ1η5 15. 8 

τι ἀϊου]οῦ5. {116 {6 ]1ονν,᾿ εἰς. 22, ἑπτὰ δραχμῶν : (Π18 ὰ5 ὈΓΟΌΔΌΪΥ 

τῆς8 υ508] ΡΥ οἵ [δ ἀνεύαρα βίοοϊς δοίου οὗ {πη6 δ ὺ ἔοσυ δαοῖ Ἀρρεδύδιῃηοδ. 

Γ(. Βδοκῃ, ὈΪ. ᾿. οἢ.21.. 80, 26. τ΄ τε πολυ. ἀρ. τραγ., “ ἀεο]αΐπι ἴῃ 
ἰγαρὶς βίυ!α οὐ {8μ6 ννοσητουΐ [Πδτη6, νἱτίπα.ἢ 27. τὰς τ. λόγ. ἀπορίας, 

“ΘΕ Πεἰ16 5 οὐ ἀραπιθηὶ. 48. καρτερίαν κ-. σωφρ., “ Ραίίεῃοα Δηα 561}- 
ΟΟὨἐΓΟ].᾽ 

Ρ. 114. 1. ὅσα μέν, κτλ., “ἴο ψῇηδΐ Ἔχοεββεβ ἴῃ δαϊϊηρ δῃά ἸθοΠΟΥΥ 
{ποὺ ρο.᾽ 9. τὸ ὃ. δεινότατον . ν. ἴο ΟἸΠδΓ. 23 (3ο, 7). 6. οὔτε ποτ᾽, 
κτλ.: 11. 2,202. 10. οὗτος αὐτῶν, κτλ. “1Π δ΄ ὁΠ6 οἵἉ (δὰ 15 ἐπουρῆϊ ἴο 
ΟΔΥΤΥ ΟΕ {Π6 Βἰσμεϑί βοῆουβ ΏΟ 85 [Π6 Ἰοπάδϑέ νοΐοθ, [η6 σγβϑαίεϑί ᾿τρὰ- 

ἄδηςε, δηά {86 Ἰδαϑὲ τοϊοίδησα ἴο αὐΐευ Ὀ]Αβρῃεμεβ.. 81. 14. φώμεν: 

α. 256; Η. 720,5. 16. ὅτι: ᾿Ιηἰτοάπορβ αἰγεοὶ φαοίαίίοη ((. 241, 2, Ὁ.), 

ΔΑ 15 ποῖ ἴο ΡῈ ἰγαμῃβὶαἰεᾶ. ὍΠ15 ἀεθΟΥ ΡΌΟΩ 156. ΘβΡΘΟΙΑΠ]ν ΔΡΡΙΪΟ4090]6 ἴο 

τῆς Ογηΐοβ, ψὸ αξεοίεα ἰο ἀεβϑρίϑα 411 [ῃ68 διγθη 165 οὐ οἰν"]1Ζαά 116. 

20. Μώμος: ρΡεϊβοῃιβορίίοῃ ΟΕ τηοοῖκεσν δηά [δα] -πηαῖηρ, (ΟἿ. Τρ. Τύδρ., 

ὙΥΏΕΓΘ 6 Ὀ]ΑΥΒ ἃ ἰαῦρε τὸϊθ. Ἠεϑιοά, ΤΠΘορ, 214, τα ῖκο5. Ὠϊπ [ἢ 6 50ῃ οἵ 

ΝΊΡΒΕΙ, 25. τοιαῦτα, κτλ., “500ἢ, γε ροάδβ, αύα {πε86 ογεαίυγεβ. ἡμῖν 

οἰἢἶοα], 8892, 28. μήτε ἐπιμελεῖσθαι, κτλ. : ἔογ (15 Ερ᾿ουτγεαδηῃ ἀοοίτη6, 
ν. δῦονςε, 9 (97, 16). 

Ρ. 115. 2. τ. βίον, “τὰς νου]. Οἵ, Οβαγ. 1κ (23, 14. 6. γένοιτ᾽ 

ἄν : (. 226, 2,6; Ἡ. 7γ22. ΤΗῊΪϊΘ σοποϊαβίοη οὗ [6 βρεεοῖ οἵ Ζβεαβ γεπηϊηἀβ 

ΟἿδ οὗ 186 5114 Γ ἐπάϊηρβ ἴο βοπὶβ οὗ ῃ6 οτγαίϊοηβ οἔ 16) θη 68. 
18 
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88. 8. εἰπόντος ταῦτα, κτλ., “ὈΥ ἰμ658ε ψοταβ οἱ Ζεὰβ [Π6 ΔΒΒΕΙΏΡΙΥ νγὰ5 
τῇγονῃ ἰηΐο οοπέαδίοη.᾽ ΟἹ {μ6 Ρ]υΡ., ν. Ὀτεαηι,32. 10. τὸ βάραθρον : 

8. (α8η) Ὀεπηα [6 ΔοΙόρο 5, ἰηΐο ἡ ἸΟἢ ΟΥΙ 1415 σοην]ο θα ΟἹ ἃ οαρ]ΐα] 

οἤατρε ψοσα ἰἄχονη. Οἵ. ΑΥτ. ΟἸἹομάβθ, 1450. ----.- ἐς τ Ἰάρταρον : οἵ. 

1. ὃ, 12 Η΄: 
ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠεροέντα 
τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον " 
ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός 

τόσσον ἔνερθ᾽ ᾿Αἴδεω, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης. 

11. τοὺς Γίγαντας : [6 ξΔΌ]ε 4 οἰἶβρτίηρ οὗ ἰῃῆς Ὀ]οοά-ἄτορβ οἵ ὕὕὔαδαμιβ 
ψ ΒΟ 611] ἰο εαυῖῃ. (ΟἹ. ΚαοΙρη]εν, (1455. Μγί. Ρ. 231. 13, αὐτῇ 
διαλεκτικῇ, “Ἰορὶς Δηά 411. 14, τό γε νῦν εἶναι, “Τοὐ {6 {{π|6 Ῥεϊηρ.; 
15. ἱερομηνία: ἴῃ [6 ψιιάεδὲ 5θηϑ6, ΔΥ ΒΟΙΥῪ τἰπη6, Ἔνεη {ΠΟῸΡἢ ΤΠΟΥῈ 

μ8η ἃ τηοῃίῃ ; ἢετα {π6 ἔοι τποπίη8. Οὗ διμ!ϑίϊσα ἀγα ῥἰαίηϊν (Π6 ΙΠΐΕΓ 

βαδβοῦ, ὙΏ6Ω (6 ἐπμαηάσγθο οὗ Ζαιβ 15 Ἰηδοῖνα. 19. ἢ καί, κτλ. : 

11. 1, πῶ, μετα Ζευβ σῖνεϑ [ῃ6 ποά οὗ ρχγοτχηΐβε ἰο Τβεῖῖβ. 84, 24. Κυλ- 
λήνιος : ν. ἰο Οἤἢαγ. 1 (11, 18). 26. Κεραμεικόν : οης οἵ [86 αυλτγίειβ 

οἔ Αἴβεηβ 2428, ἹἸΠοικίλῃ : οἴ. ἀρονθ, 21 (107, 23). 



ΠΙΑΙΟΑΌῦσΣΣΝΕΚΒ ΟΥἿ ΤῊΕ ΔἀΟ0005. 

ΙΝΤΚΟΒΡΌΟΤΙΟΝ, 

ΤῊΕ ΡοΟρυΐΪαῦ τα] σίοπ μΒαά Ἰοηθ' ἀρΡῸ σεαβθά ἰο δχοζοῖβθ τῇ ἢ 
ἸΏ ΠΌΘης6 οὐ τηαϊπίαΐη το ΠοΙΪά ἀροη ἴπ6 ἢδαγίβ οὐ τ1η6 οὐυϊαγεά 

οἰα58ε5. ῬΆΙΟΒΟΡΩΥ δα ἀϑυγρεα τῃ8 Βοηαρα οὔος ραϊά ἰοὸ {ῃς 
σοάβ οὗ ΟἸγραβ. Βαϊ 16 δηοϊθηΐ [1οὐπὶ5 ἢδα Ὀβεη τείαϊηβᾷ ; 
αηα ἴῃ [Γκπιοΐδη᾽ 8 π6 δαγποδὲ δογίβ σα ραΐ ἰογίἢ οἡ {π6 ρατί οἵ 

506 ἴο αἴνεγί τηθη᾽5 τη 5. ἔσο [ἢ 6 ππ 54 15 Γγιηρ αἀἰδραΐεβ οἱ τῃ8 

ΡὨΠΟΒΟΡἢΪο4) βεςοῖβ ἴο ἃ βοτί οὗ οὐὔϊμοάοχ [41 1 (Π6 οἷά τε]ϊρίοῃ. 
Ανραϊηϑβέ [ἢ15 δυο] γενῖναὶ οὗ τα γι οϊορὶς ἔα Γιαοΐδη 5 γε ΠΠΟΌΒ]Υ 

ΟΡΡοβϑά {6 ἰπῆπδῃσθδ οὗ ἢΪ5 οἰθαῦ δῃηά Ὀγϑοίίοδὶ σοσητηοῃ 56 η586 δηά 

ἢἶ5. ἰγοηθπ οι. ΡΟΨΕΥΒ Οὗ βδίϊγα [Ι͂ἢ ποηβ οὗ [15 ψ τ }1ηρ5 15 [Π15 

566ῃ ἰο Ὀείζεῦ δαἀνδηίαρα ἤδη ἴῃ ἰῃ6 ΤὉ᾿α]ορι65 οὗ {πΠ6 (οῦϑ. 

Ιη [6 σοϊηροβιίίοπ οἵ πθ686. ἢξ δβδβϑιπιθθ, σίους ααθ βοὴ Οἵ 
σαν], της ρεγέεςξ γα τῇ οὗἩὨ [Πε ἰγδαϊ οη4] νίεννβ οὗ [η6 σοάϑβ 5 ορίνεῃ 
ἴῃ (η6 δοπρίαγοβ οἵ δποῖθηΐ Οστεεοε, --- [6 Ἡοτηοσίς δπά ἩἬϑἱοάϊς 

ῬοΟΘΠ5. ὙΠῈ δρϑαγαϊ65, ἱποοηβίβίθηοιθβ, δη4ἃ ᾿τΠΟΓΆ {165 84Γ6 
Δοσορίθα 8ἃ5 τηδίζεν οἵ Ὠϊδίουυ. Ἠᾶδθ δαβ ποίῃϊηρ ἴο 6 ρορυΐϊαῦ 
Ιεσεπηάς δηᾷ Ῥε]1εἰβ το τηακα [6 τὴ τλοτα στοίθβααε ἴπδη [Π6Υ ΔΓΕ Δαν 
ψΈγα; Ῥαΐ Πα ἀεργίνεβ ἐπ 6 πὶ ΟἹ {Π6 ρ]απιοὺῦ οὗ ροείγυ ἴῃ ψῃοἢ {Πα Ὺ 

ΜΟΙΘ 504] ῥτεβϑεηίθα, δηα οἷνεβ (Π 6 ἴο ὺἃ5 ἴῃ ἃ ρευΐθοιν οο]α, 
οοἴοσϊεϑβ, τηδίζεγ-οξίαοί τηδῆπεῦ. Ηδ ΔΟΟΟΙΊΡΙ 565 (ἢ15. Ὁ. δἱϊον- 
ἸΏ 15 ἴο 566 1ῆε σοάβ ἴῃ {ῃεῖγ ογαϊπαῦν [1{6,-τ-οῖη πόρσέζρέ, ἃ5. 1ἰ 
ΜΈΓ, --- Δηα ἴο ον 6 ΑΓ ἴῃθτὴ 85 ἴΠ6Υ ἀἰβοῦθ5 (η6 ἐνεγυ-αδν ἰορῖοβ 

ΔΠηα βοδηἄαϊθ οἱ ΟἸἰγιηρῖς [1{{θ, οὐἵἴ δῆρασα ἴῃ ρῥγίναίε αἰβραίεβ οὐ 

ἀοιηθϑίῖς Ὀγανῖ5. 1{ ψῆῃδί τὰ βανα Ὀξδη ἰοϊά οὐ ἰῃ6 ᾿ΐνεβ. δηά 
ΔοίΙ οη5 οΟἵΓἩἨἍ ἰῃς ροάϑβ 5 ἔγιβ, {ἢ 6 [ἢ 6586 506 η65, 11 {ΠΕ ῚΓ 164] οιι5165 

ΔῃΠ ϑοδηῆδίβ, {πεῖγ ῬΑ] ΓΥ 5 ΓΠ{8θ δηα ΡΕΓΥ τηοίνεβ, αὺὰ ααϊία 8 
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τηδίίου οὗ σουγβθ. ΤΠ βδέϊγα 15 οὗ [αὶ ἔπε βογί ψ ῃΪΟἢ σοπβἰβίβ ἴῃ 
Ῥαςίηρ γουτβοῇ διηοηρ [Π6 πα ΕΓ οὗ {πο58 ὙΠῸ αὐ ἰο 8 βδίϊτ- 

ἰΖεά, δῃᾷ ἢ παῖνε ἱπποοδησε γανθδ]ηρ [ΠῈ βεογεῦ ῥυηοΙρ165 δπά 

ταοίϊνε5 οὐ {πεῖν δοϊΐοηβ. ὙΤῈΘ τϑδάθγ 15 [εἴ ἰο ἄγαν ἢῖ5. οὐῃ ἰηἴογ- 

Θης6. ἴΙ͂ῃ {Π656 ἀϊδϊοριιθβ [Π6 1Ἰαββοῃ 15 νοῦν ρ] δίῃ, ἱπουρἢ ΠΟ ΠΘΓΘ 
βίαίβα, ὕδῃ οπθ γενϑύδηρα δηά ψουβῆϊρ Ὀεΐηρβ ΨΙἢ δυο γε - 
Ώ65565, 500 ἢ ΟΙΌ1]65, ΒθΟἢ βοδηάδίουβ πα ᾿τητηογαὶ ᾿ἴν65 ἢ 

Α5 50 τῆδην οἵ [πε τηοβί ἀδῃηδροίηρ δηθοαοίοβ οὐ ἴῃς ροάϑβ ἢδά ἴο 
ἄο νὴ ἢ {ΠΕΣ ρΡγοροσ το οηϑἢϊρ5 ἢ οὴς ἀποίμου δηα ψ 

τη6η, 1 15 ἢοΐ Βγρυϑίηρ ἐμαὶ ἰῃ6 586. βῃοιυ]Ἱά ρ]ανὺ ἃ ἰαῦρα τὸϊβ ἴῃ {Π8 

ΠΙαϊοριιοθ οἵ ἴῃς (οάβΒ. Μδην οἱ (δε τιοβί Ρομ σία, 1 οτοίουθ, 

ΔΘ πο δἰτορείμεῦ δα τδῦ]α τοῦ ἰδ6 οἰαβϑτσοοθ. ὙΠ6 Ομ65 ἤεῖβ 

σἤοβεῃ, οὔ οἵ ἰῃς ἐνεηίγ-ϑῖχ ΗΟ πλαῖκα ὰρ ἴπ6 ὐτηθεν, ἢ ἀἤοτγα 

ἃ. [Αῖτ 581 Ρ16 οὗ {Ππε]Γ Ἔχοθθαϊηρ' τυ α ΠῚ] 655 οἱ βίγ]β δηά ἰδηρθδρθο, 
{πεῖγ ρογίδεοϊ βαβα δῃὰ παΐαγαηθ55 Οἱ αϊδίοσιβ, {Π6]Γ σ θα] Βα ΠΟΥ, 
Δηα δ {6 βδὴβ {{πΠ|Ὶ6 οὐ ἰῃαΐ ᾿πηρ]]σδίίοη οἱ δαΐίϊγε ψῃἸοἢ 15. {πεῖν 

ἸΏΤΟΓΠΉΪηρ' ΒΡ ΓΙ, 

ΝΟΤΈΘ. 

1. ΗΠΕΡΗΑΒΟΤΟῦ5 ΑΝῸ ΑΡΟΙ10Ο. 

Α42οἶο ορέογέαϊγις 722 ασσίμες τοῦξζ ἂν ἀεορηηξ οὐ Ζἤφγημές, 46 δαόν ἐέφς, απαὶ 
Ζγενογ 07. οΓ Ζ2ε εἴΐλαζα. 

ῬΡ. 11. 1. 1. τὸ τῆς Μαίας βρέφος : Ηετε5. ΑἸγεδάν ἴῃ ἐῃ8 
Οὐἄγββευ Ηθίμηθβ ἰβ ΒΡΌκβὴ οἵ 85 {π6 ραίτοῃ οἱ ἰμεέξ. Τὰ 15 ονἹὴρ ἴο [15 

σταςα ἐμαὶ Αὐτο]γοι5. (Οἀ. 10, 306) 15 850 ϑιισοεβϑέα! ἃ (Π1εῇ. Οἠθ 5ῃου]α 

οοΙήρατε Ηοτδςορ, Οαγ. 1, τὸ, νυ 8411] ἘΤο τη 65᾽5 δίς 65 ἀγα τε ΠΟη66 ; 

δῃρᾶ τῃ6 Ἡροιποτίο ἤγτηη ἰο Ἡοτη65, οὐ ΏΣΟῆ ΘΠΘΙΪῈν μᾶ5. ἃ ἰγϑηβἰδε]οη. 

ΟἿ, αἷἰδο Οοχβ “Ταϊθβ οὗ Απς. αἴεθοθ.᾽ ᾳὡῷΦι δηλοῖ ἤδη, κτλ., “ΕἾνε5 

Ἐ Το οἰμεῖβ, Ργοιηδίμευβ δά Πεότγαπι (ομο  ἴ.π|, τα γθαὶν αἰαίορσιιεβ οἵ [Π6 βοάβ, 

Βυΐϊ {πον δὰ ποΐ ἱποϊυαεᾷ ἴῃ {μ8 οοἸϊεοίίοη οὗ [πᾶΐ ὩδπΠ16. 
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εν ἄθηος αἰγεδάν ἐμαὶ 6 15 ροὶπρ' ἴο ἔαζη οἂν βοιηθι ἰπρ ἤπ6.᾽ ἀποβησό- 

μενον Ῥτεάϊοδίίνε Ῥαγί., ἀστθοῖηρ ΜΙ] 5.0]. οὗ δηλο 6. ᾿Ιαπετοῦ : οῃε 
οὗ ἰῃς Τίίαηϑ, ἔαίμοσ οὗ Ῥγοηῃιείμθαβ. (Ε. Ηδ5. ΤΉΘορ. ςο7 Ε΄. .--.-..-.ἕ ὅσον 
ἐπὶ τῇ πανουργίᾳ, “50 δ 8ἃ5 ΤΟΡΊΕΙΥ 15 σομοεσπθα,᾽ ΟἹ, ΤΡ. Ττδρ. 21. 
10. τούτου : οοππεςὶ ΜΠ τὸ ξίφος. ----- ἐξείλκυσε λαθόν : ν. ἰο Τί. 

28 (46, τ13. 9. 13, ταῦτα : 50.. ἐποίησε. ----- ὃ μόλις ἕστηκε, “Ἴ8Ο 
Δ ῬΑΓΕΙΥ δἰδπαά αἱοπε. 17. καὶ μὴν, “πᾶν Ραξ᾽; 110. “4ηᾶ γε, {ῃαξ 

15, “(1 ἄο ποὲ Κῃον,) δηᾶ γεὲ 6 Ὧδ5 δσεδαν ρδϊα τὴ8 ἃ ν]ϑ11.᾽ 

Ῥ. 117. 6. ὀξύχειρ, “᾿᾿Ρη -βπροτεα. ἔ0{7. ἐκμελετήσας : τηδβου]πηο 
ΟΥ͂ 5γῃεβίβ. Η. 5.223. ὃ. 12, εἶτα μεταξύ, κτλ., “τῆδη, 116 ΒῈ νγᾶϑ 
Ὀεΐπῃρ σοπρταϊυϊαίς ἀηπα ΑΡὨτγοαϊτα ννα8 υρρίηρ ἰτη,᾽ εἰς. 14. τ. Διὸς 

δὲ γελ. ἔτι, “116 ΖΕιδ νγα8 5.11] Ἰδὰρ προ ̓ ; ν]Ζ. Ῥεοδαθα οὐ 815 ἑγονηρ 

Ἐτοβ. 15. πολύ: ρτεά. (ΟἿ. Ομαγ. τ (2ο, 1). 17. γοργόν τινα τ. 
παῖδα φής, “Πα τητϑὲ θ6 αυϊίε ἃ ὑγοάίσυ, ὈῪ γοὺγ 416. ΕῸΓ τινα, ν. ἴο 
τδα,1. 4. 20. χελώνην : ΕΠ οΥτη685 ἱῃνοπίθα {Π6 Ἰγζε, ΟΥ τίου οἰἴμδτα, 

845 Ὠ6 τεϊυζηῃξα ἔγοσῃ ἢ15 ἐμοῦ ΟΥ 86. οδίτ]α οἱ ΑΡρο]ο. (Ἕἔ. ἐῃῆ6. Ἡοτηεσῖο 

Ἡγίηη, 25 . 421. πήχεις γάρ, κτλ., “ἔογ ἢς Αἰεά ὐπὶβ ἴο ἰΐ, δπᾶ 
οσοηηεοίεδα ἐβεσὰ Μ᾿ ἃ Ταῦ, δηα ΤΠ6η Ἰηβοχ εα Ρερα δηά ρ]δοβά ἃ Ὀτᾶρα 

ἀηάἀεγηξαίῃ, δηα οὐ 1Ὁ βἰγειτοῃεα βανε βίσηρθ,᾽ εἴθ. ΤῊ πήχεις χεγα {Πς6 

βτασείαϊ ουγνίηρ δΥτὰβ. εἐχτεμαϊηρ ἔγοσα ἰῃ6 βοιηηρ- οΑΤα ΟΕ {πὲ ἵγτα; 

ἴπε58 σεῖς “γοκεά᾽ αἱ ἴῃ ρρεῦ δηᾶ Ὀγζ [8 ζυγόν, ἰπίο νι ϊο ἴμ8 Ρερβ 
(κόλλοπες, ἢδτς πὸ ἀη-Ατςο κόλλαβοι), Ὀγ ψὨϊος τὰ 6 βύσηρδ  τα Γϑίθηβα 

δηᾶ πρδίεηβδά, ετα Ἰηβογίεα. ὙὴῈ μαγάς τ)ὰβ5 [86 Ῥγιάρε, 845 ἴῃ ἃ τη οάθγῃ 

συγ. 24, ὡς κἀμέ, κτλ., “80 [δὲ ἐνεῃ 1, πο ἢᾶνε Ἰοηρ ργδοιβεα, 

εἴς. Αροϊΐΐο, ἰμάεεβά, 15 5814 ἴο ανε Ὀθθῃ 50 σβαϊτηξα ψἱτἢ {Π6 Ὀ]ανὶηρ οὗ 

Ἡ  Υτη65 ἰμαὶ 6 Δ] οσνεα πὰ ἴο Κααρ ἰδς οαἰι!α ἢς δα βίοίϊδβη. 47. ἄχρι, 

“οἶδα ἰοἡ 2428. κλέψων : α. 277, 3; ΗΒ. γὅρ, ὦ. 49. ῥάβδον τ. πεπ'., 
“6 Βαβ τηδάς Ὠϊμη861 ἃ βοσί οἵ διδεῖ, εἴς. Εδυηγ65 15 δἰνναυβ γοργεβθηίθα 
ἃ5 σαττγίηρ [15 ψἱηρεα ναηά. (ΟἹ. Ψετῖρ. ἄβῃ. 4, 242 ἢ: : 

“Τὰ νἱζρδιη οαρὶτ: δ δΏΪΏΔ5 1116 ἀνοοδὲ Οὐοο 
ΡΔ]Π]16 πη 5, 41145 σα Τατίαγα ἰπἰβῦα τλΣ1; 
ἄδϊ Ξβοπῖηος δἀϊιηϊίαας, εἕ Ἰυμαΐηᾷ ταογέα ταβδιρηδί.ἢ 

Ρ. 118. 1. παίγνιον εἶναι, “οΥ ἃ ΡΙαγιίηρ.᾽ 2. τὴν πυράγραν : 
ἢς 15 Γ5ὲ σοίηρ ἰο 540 κλέψας, θη Ἡδρμδοβίαβ ᾿πθυγαρ δ. ἈΪΠ1. 



27ὃ ὨὈΙ42Σοσῦξ. 5 ΟΣ ΤΗ͂Σ σορϑ. 

ος, ΖΕῦΞΚ, ΑϑΟΙΕΡΙ 5, ΑΝῸ ΗΕΒΑΟΘΙΕΒ. 

Ζεης ἐρμέργζῶγεος ἐξ α φμανγεῖ δεΐζυσογε “ΑΙ φοἰθῤῆμδ ἀγα] ΠΖεγαςοίθς ας ἕο τυλῆε 

σΖομία ἦανε ἦε ἀξρἦδ σέαξ. 

1. 6. προκατακλίνεσθαί μου, “511 ἀθονα Τη6.᾽ ῬΟΥΒΟΙΒ 58ΐ, ΟΥ̓ΤΑΙ ΕΓ 
τεοπηςᾷ, αὐ ἰ40]65 δοοοταϊηρ ἴο {πεῖτ τα. ϑ8, ὦ ἐμβρόντητε : ν. ἴο 
Τίμα. τ (32,3). ὕδεάα μεύθ ὑγΟΌΔΡΙΥ ἴῃ Ῥοίῃ βέγίοῖ δηά ἀδγινεα 5]Ρ:1ῆ- 

οφἰΐοῃ. Ζεῦβ βιηοΐβ Αϑοϊθρὶαβ τ ἢ Π15 ΡΟΪὲ ἔοΥ μανίηρ τεϑίοσεα αἸδασαβ 
τὸ Πἶἴε, θυξ δὲ Δρο]ἹἹο᾿β τεαιεϑὲ ἐχδ] θα Πὴτ ἴὸ {π6 πυσηρεΥ οἵ [ῃ6 ρΡοαϑ. 

9. κατ᾽ ἔλεον, “ουὐ οὗ οοπιραβδίοη.ἡ 1. ἐπιλέλησαι --- καταφλεγείς : 
Δ} ὉΠΌ5πα] σοι ἰδίοις ἴῃ ρτοβα. Οὗ, ἘΠ ΙΡ. Βαοςΐς. 188. ἃ. 28ο; Κ. 484,11. 

-- γάρ: ν. ἴο ΟΙᾶγ. 11 (19, 13. 12. ἐν τῇ Οἴτῃ : ἃ τηοπηϊαίῃ ἴῃ 1Π6 

εχίζοσιβ βου οἵ ΤΉ ΘϑϑαῖΥ, ποῖ 87 ἔγοιη ΤΥυδορῖβθ. ετα Ἡϑύδοῖαβ. 01} 

Ηΐβ ὑυτθ, δπᾶ επᾶβα ἢ15 δαυ ΠΥ ΠΆΓΟΥ ἴῃ ἤδτηθ5. ΒῸΓ [Πα βυβευηθ5 ΜΒΊΟῊ 
164 Βἴτα ἰο 15, ν. Ονἱά, Μείδιῃ. ὈΪ. 9, δῃά {ῃε Ἰαϑί Π41 οἵ ϑορῇοο]θϑ᾿β 
Τιδομϊηῖαε. 14, ἡμῖν Ὁ. 188, 3; Η, δοο. ----- ὅς, “ἔοΥ 1. 16, τ. βίον: 
ν. ἴο ΟΙΒαγ. 15 (23, 14). ----- θηρία καταγωνιζόμενος, κτλ. : Δ]1δίοη ἴο τῇς 

ἔψεῖνε Ια οΥβ, ἴοσ ῖοἢ οὗ. “Τα]65 οὗ πο. ατσεθοθ,, (ΟΕ, Βορῇ, Τυδοῇ. 

ΤΟΟ2 ξ., μετα Ἡεγδοε5 τεοοσηΐβ ΠΟ ἢΘ 

ς ΦΡΔιοά ὃν ἔοτοθ {86 ΝΝεαηδδῃ Βαριιδηΐ, 
ΤΠα6 Ἰο, ἰοῦ ογ οὗ 186 οοκβ δηα Βοτᾶϑ, 

Α πιοηβίθυ ΟΠ 6 ΠΡ νΥΔΥ 1 ΠΟΥ ΔΡΡΙΤΟΔΟΐ αὶ 

Απᾶ ἰδὲ 1ιουμαθδῃ γάτα, απὰ [ἢ 6 Βοβί 

ΟΥΓ Κεπίδαυζϑ, 8}} οἵ ἀοτθ]8 ἴοση), μ 4] ἤοτβα, 
Ἐδαγίαϊ, δηᾶ ἤἥσξσοοθ, απὰ ἰαννῖεβϑ, βίσοης δηᾷ ῥὑτοαᾷ, 

ΤῊῆδ Ὀεαβί οὗ Ετγιδηίῃοβ, δηᾷ ἢ ἄορ 

ΟΥΓ Ἡδάεϑ, ψ τ τῆς {ἸΡ16 Πεδά, 
Α ρΡοτίβηξ νύν]; δηᾶ {π6 ἀγελάεα βῇδρϑ 

ΟΓΙ Βαὶ βετοα βούρθηΐ, αηᾶ [ῃ6 ἀταροη συδγά, 

ΤῊδί δὐ ῃ6 του ᾽5 ἐπ νναιο πε [86 βοϊάδβῃ ἔγατ.ἢ -- ῬΕΌΜΤΕΕ. 

Ῥ. 119. 1. ἐπιθήσειν ; ἀερεπάθ Ὡροὴ χρήσιμος ; 511Τ1}14ΥΓ ἰο δεινὸς 
λέγειν, εἰς. Ὁ. 261, τ; Ἡ. γ67. Οον., ΝΟ Τ, 218, ψουϊα βαρβζαίς εἰς 

ἐπίθεσιν. ----- τ. φαρμάκων : ραγεῖνε. Ε΄. 170,1; Η. 574,4. ὥ, 4. ἀνῆλ- 

θες ἡμίφλεκτος : ψὮ16 Ἐΐογδ0]6ε5 τνὰ8. ὈσσγηΪηρ, ἃ ο]οθα σατὴθ ἀονῃ ἔγοτὴ 

Πδανεη πα οδγτιςα Ηἰτὴ αἸΔΥ ἰο ΟἸγΙΡα5. 5. χιτῶνος : [η6 σατηξηΐ 

σίνεη τη ΌΥ Τεϊδηεῖτα, ϑίεερεά ἴῃ τῆς Ὀ]οοά οὗ [ῃ8 οφηΐδυῦ ΝΕΒΒ588. 
ἘῸΓ «ἃ νἱν!α ἀεϑογριίοη οὐ τ1ῃῈ σσοὰβ {815 Ὀσοῦρηι Ὠΐτη, 5ε6 5ΟΡΕ. Τταςἢ. 

)δο Η. 7. ἐδούλευσα, κτλ.: ἃ Τοίξγθηοα ἴο ῃ6 [ὮγαΘ γεαγβ᾽ βευύνίος οὗ 
Ἠτδοῖθβ ἰο ΟἸΏΡΒ8]16, ααθθη οὗ 1 γάϊα. Ἠδ Ἰἱνεα Πετα, Ἰαΐθ νυυ!εῦβ. 580, 

δὴ δειαίηδίς 116, δειἰγεα 45 4 ψοσῆδῃ, δη 4 5ρΡΙ Πρ ΟΟ], δη6 Βοι,ε 165 
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τερτονεά ἴογ ᾿ἰβ αν κναγάμπεϑβ ἴῃ ΒοΙἀϊηρ [Π6 ἀϊϑίϑε! ὈῪ ἃ ἴὰρ ἔγομι {88 
αυεθη 5 5]Π|Ρ0ΌΕΓ. Ὁ. ἀλλ᾽ οὐδέ; οἵ. Ιοατοχῃ. 6 (95, 17). “Νο, ποῖ 6141 

δνϑῃ ἔα]1 ἱπίο «ἃ εἰ οἱ τιδάῃϑϑϑ, δηα ραΐ σῃ]άτεη δηα πα ἴο ἀβαίῃ." Τῃ 

ἢ15 πιδάμθθβ ἢ6 5]εν Μεοραῖα δηα ΠΕΥ ομΠ]άτοη. 19, ἐπὶ κεφαλήν, 
“Βρβδαϊοηρ. 14. ἸΤΠαιῶνα: ἩοτηοΓ τεργεβεηΐβ μἴπὶ 85 (μ6 ρῃγϑίοίδη οὗ 

{Π6 σοάβ. ΟΕ. 1]. 5, 401 δηᾶ 8009. ----- τὸ κρανίον συντριβέντα : Ἰηδίεδα οἵ 
ἃος. οὗἩ 5Ρ6οϊῇ., {πε σεῆ. τηὶρῃξ βᾶνα Ῥθεη υὑ5ε4. Οἵ. ΟΠαῦ. καὶ (14, 24); 

Τίη. 48 (56, τ6). 16. φημί: ποΐ 56] ἄοτῃ 80 ρΡ]δοβα αἰζευ [η6 ᾿τηρεγδίνςε, 
4ἃ5 ἴῃ ἘΠρΊ5ἢ, ἴο ρίνα ἴξ 4 οοτίδίη βρμδβϑίθ. Οἱ. 14]. Μοσζί. 22, 1. 
19. ἅτε καί, κἰφοΐς εἰζαγε. ὅεθ ίο Τίτη. 21 (42, 27). 

85. ΑΡΗΞΚΟΌΙΤΕ ΑΝῸ ἘΚΟΞΘ. 

Α2λγοαζο ἔσαγης 7 ,ογὲε 2) γος τὐἦγ τ ἐς δαί Ατάφηα, ἐς ἤζεσές, ἀγα “44 72679215 

γέ μπαεεζεα ὧγ Ζ2772. 

Ῥ, 1920. 1. 1. ἐπ᾽ ἐκείνης, “ἴῃ ΠΕΙ οα86.. 5.2. ἡ ϑᾷς -- οἰστῶν : 
ἐπε ἐοσοι, ψΗΪΟΝ πὸ ομδ σου]ά τοῦο ἢ ΙΓ ραν, δηα [ἢ 6 αὐγοννβ σαττ]εά 

ἴῃ ἃ ροϊάβῃη ααΐνευ, ὕγεσα {ῃ6 ΤΕΡΌΪΑΥ ΔΊῚΤῺ5. Οὗ ΕΤΟΒ. ----- σὺ δὲ ἄτοξος εἶ 
καὶ ἄστοχος, “Δηά αἰπὶ δηα δῖγοῦ [41] γου. Α ρύδοοῖι] τορθι!οη οὗ 
ψμδὶ μ845 δἰγεδαν θεθὴ 841α. 10. ἀφώπλισας αὖ. κ, νενίκηκας, “ γοιι 

ἀϊβαττηεα Ηΐπι, αμα ἤανα Εἰἴτῃ ἴῃ βυρ]εοίίοη.᾽ Νοίϊοα τἢ6 σομηδὶπαίίοη οὗ 

ἰξηβθαϑὶ {8 ΔοΥ., οἵ ἃ 511016, τηοϊηθηΐαυν ραϑί δοῖ ; [16 ρεσῇ., οἱ {ῃ6 δε 

Δη 4 ταϑυϊδης ΘΟ  ἀΙΠ]ΟὨ, --- γοὰ αν βυσαάπεα Ὠϊη, δηᾶ Κερὶ Πΐμη 50. 

Κ. 284, 2. 13, ἄλλως: ν. ἴο ΤΙ. 23 (43, 24). 18. δριμύ: ν. ἴο 

Τοάτγοι. 22 (τοῦδ, τι8). 19, πρόσωπόν τι, κτλ., “ἃ ΠοΥΙΤΌ]6 Πεδά οἵ 5οπὴ8 
βοσί, ψ]Γἢ 5η4].65 ἴοσ Παϊγ.᾽ ΤῈ αοἴροῃ οὐ Μεάμπβα Πθδα ἀροη [Π6 5}16]4 
οὗ Αἰδβεηδ. 20. μορμολύττεται, “ ρνεβ Π16 ἃ 5οαῖε.᾽ (Οἱ. Ρ]αΐο, Οτο, 
466. Το Μοῦηο νγχὰβ8 [86 ῬΌροασ οἵ [ῆε ατεαὶς υγβεῖυ. ὥ, 29. καὶ 
ταῦτα, “δηά (μαΐί ἰοο. 24. Μοῦσαι: οἵ. ΑἩΐῃοΪ]. ῬΑ]. 9, 30: 

᾿ Κύπρις Μούσαισι" κοράσια, τὰν ᾿Αφροδίταν 

τί ματ᾽, ἢ τὸν Ἔρων ὕμμιν ἐφοπλίσομαι. 

χαὶ Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν - Ἄρει τὰ στωμύλα ταῦτα 

ἡμῖν δ᾽ οὐ πέταται τοῦτο τὸ παιδάριον, 

25. ἔξω βελών, “ ουΐ οὗ ταηρε..2 2428. περὶ φδὴν ἔχουσι, “τε ῬαϑΥ ἀρουΐ 
{πεῖν ϑιηρίηρ. ΟἿ, Βαίυσγῃ. 232, [ΟΥ̓ βαῖὴβ ἸάἸοτη ; 4150 Χ. Ηδε]]. 7, 4, 28. 

429. κηλούμενος ὑπὸ τ. μέλους, “50 611-ουπα Ὀγ (μοῖν βοηρ. 
Ῥ, 121. 3. τὸ μὲν ὅλον: ν. ἰο (Πα. 2 (12, 6). 4. εἶτα καί, κτλ. 
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“ἤδη 588 δ85 δεὺ οὐῃ {Π{Π16 ρυίναίε ἴΙονε δέδιν Ῥεϑι ἀθβ.᾿ ἘῸΥΣ ἔρωτα ἐρᾷ, 
ν. ἰο (δῦ. 11 (20, 5). 6. τίνος: ἀερεῃάβ οἡ ἐρᾷ: 7. αἱρεῖν τε, κτλ.» 

“Ῥοίἢ ἴο οδίοῃ ἰμοὰ ὈΥ Ρυγϑαϊ δηά το Ὀσχίηρ πθῖ ἀονῃ ΙΓ Ποὺ Ῥον. 

ΤὨΒ ἰηΐβ. ἀδερεημά ἀρορ ἐρᾷ, Ὀεϊηρ Ἔχρ]αηδίουυ οἵ νυμαΐ ᾿45 151 Ῥεεῃ 5814. 

5, καὶ ὅλως, κτλ. “Δηῃᾷ ἴο 500 ἢ ἃ 11{6 586 15 ΒΟΙΪΥ ἀδνοϊεα,, “588)6 σδύεβ 

ἔοτ ποιῃίηρ εἶδε. 9. καίτοι: ν. ἰο Τίπι. 34 (49, 8). 410. καὶ αὐτόν, 

εἰ ἐῤομη:. ἘΕὙὟΟΒ 15 ἱπίουγαρίεα ὉΥ Αρδτοαϊίε Ἰαϑῖ 45 ἢθ6 15 δρουὺΐζ ἴο 54γ 

ἐτόξευσα. 

4 ΑΝῈ5 ΑΝῸ ἨἩΒΆΜΈΕ5. 

41γὃὁὲς ὁχ27γέ5:ο5 ο 277,16 5 0. Ψ 67} γευδ7 721} ΟΡ Ζ711072 ΟΥ̓ ὦ σογ 272 ὄσαδί ΘΟ 
τ2]16γ7 64 ὧν Ζε2ε5. 

1, 12. οἷα: 6. ττο, ἢ. 2; Η. 547η,Ἅ. 14, σειράν καθήσω : Δ]]υδῖοῃ 
το 1]. ὃ, τὸ ΕΞ. Τιαοίδῃ οὗἴἴξη τοι η45 Ζεὺβ οὗ [15 ξαπλοῦβ ὈΤ οἵ Ὀοαβίηρ. 
ΟΕ. Τὰρ. Οοπξ 4; [ὰΡ. Ὑταρ. 45. 15. κατασπᾶν βιάσεσθε, “ Ψ11] τηδ]το 

ΕΥΕΙΥ εἤοτχι ἴο ἄγαν τὴ ἀονῃ. ΤὨΪΐ5. οομῃβίταοίίοη, ΨΊ ἢ βιάζεσθαι, 15. οὗ 
ὙΕΙΥ ΓΑ οσουχεηοα. ΟἿ. ὙΤΒυςγα. 7, 79. 17. εἰ θελήσαιμι. .. 

μετεωριῶ : ν. ἴο τθδηι, ὃ (4, 22). 20. καθ᾽ ἕνα πάντων, “δ 41] 1ηα]- 

ν᾽ ἀπ41]γ.᾿ 22. ὑπερφέρειν : 8ς. αὐτόν. ------ καταπονήσειν : 50. ἡμᾶς. 

Ῥ. 122, ὡ, 1. εὐφήμει: ν. ἴο Οαγ. 12 (21, 11). 2, μὴ καί τι, 

κτλ., "᾿εβί ὙΠ] ϑοΐηβ εν] ἴοο γουῦ ὨΟΏΒΘΏΒ6 ΙΩΔΥ Ὅς [γαυρηΐ ΤΟΥ 5. 

ἘῸγ ἀπολαύσωμεν ἀῃᾶ σεη., ν. ἰο Τί. 2 (33, 1. 4. οἴει γάρ, “ΜὮγΥ, ἄο 

σοῦ τμΐηϊς,᾽ εἰς. ΟἿ. Τίπι. 24 (44, 13). 5. ἐχεμυθεῖν : [15 ψοτᾷ υϑεά 
ῬῪ 7Δ Δ ]Π]ομιι5, Ρεβι 465 Τα οίδη. Ἐὐυηά 4150 ἰῃ Οοοϊς,2. 8. ὁ Ποσειδῶν, 

κτλι: 11. 1,309 Η. 10. παντοῖος ἣν δεδιώς, “εξ πο δίοῃβ απηϊαγηξά ἴῃ 
ἢϊ5 ἐστ᾽; 110. ἐνγὰ85 οὐ Ἔν θευν 5ῃδρα. 11. καὶ ταῦτα τρεῖς ὄντας, “Δηά 

ἰμαΐ ἴοο ἐβουρὴ ὑμεῖς ΕΥΘ ΟἿΪΥ ἴῆγε6 οἵ με. ΦΔος. ἴῃ ἀρτεειηδηΐ ΜΒ 
αὐτούς, ΞΒΌΡΡτεΞβεά ορ]δβοΐ οἱ δεδιώς. 



ὈΙΑΙΟΟΘΤΙΕ5 ΟΕ ΤῊΕ 5ῈΕ4-0}05. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΊΙΟΝ. 

ΤΗΕ ἤῆἤδεῃ Ὀυῖοῦ Ὠ]δοσιιθβ οἵ (ἢ6 56α- οαβ ἄο ποΐ αἰ ξοσ δϑϑδη- 
Ἐ1411ν, ἴῃ φΘΏΘΙΔΙ Β6ΟΡῈ ΟΥ̓  5.γ]6 οἵ ἰΓεαϊπιθηΐ, [τότ (6 ΤΙ ]ορτθβ5 
οὗ τῇς ἀοάβ. Τῆδ δδξίσγιο πηοῖνε, Βουενεῦ, 566 }15 ἰὼ 6 1655 ρῖο- 
ΠΟυΠςσΕΩ͂, Δη4 τδηγ οὗ {Π6 πὶ ἀγα ἐν! θην ΠΠ{{16 τλοσα ἤδη ουδοείαϊ 
ἀοβογρείομβ οὗ ταν ποϊορῖς ενθηΐβ, ἜἘβΡΘο ΠΥ οἱἁ 500} ἃ5 σγεῖβ ἴανου 
1ἰ6 ἰΠ6π]65 ψ (ἢ {πὸ αγιϊδίθ. ΑΔ ἃ ψΏοΪθ, Π6Ὺ ἀγα ἸΓΘΥΙΟΥ ἴῃ τηετῖξ 

ἴο {6 ΡῥῬγξοθάϊηρ οἶδ55, --- [5655 ἰπἰεγεϑίηρ ἴῃ {ΠΥ τηδίζοσ, [655 
ἨπΙΒηοα ἴῃ ἐπε] τηδῆηεσ. Βαΐ ἰῇθγα δ΄ὺξῸ 806 δ: ηρ {δ 6τὴ --- 
ποίϑϊν ἰθοβϑα ἤεῦε οίνεῃ --- ΙΟἢ Ὀαδίγαν (86 δυίμποῦῖβ Παρρὶεϑέ 
τηοοά δηᾷᾶ πιοϑδὶ ομδυγηϊηρ του. 

ΝΟΤΈΕ5. 

1. ΟΥΓΙΟΡΟ ΑΝῸ ΡΟΘΕΙ͂ΌΟΝ. 

οίνῤδλογεζες εογεῤῥαΐγρις ἐο Ζοσείάοῦε 97 ἐΐλέ τυοΐεῖ {7 μ7.),,9 απαὶ {76 τυαγέονε " 
Ζγ σε ἀε δας σε έγεα 7γο»ε Οὐνςδελές. 

Ῥ. 123. 1. Τῇε ίουυ ἰβΒ ἄγανῃ ἔγοιη (6 Οάγββευ, 9, 216-542 ; 
ὙΨΏΙΟΝ σοΟΙΏΡΑΓΙΕ, ΕἸ Π6Υ ἴῃ [ῃ6 ΟΥΡΊΩΔ4] οὐ ἴῃ Βαϊοῆου δηᾶ 1.84 ηρ᾽5 ἰδ] δῖ! οη. 

ΟΕ, 4150 ἘπαυρΙ 4655 βαίγγὶς ἀγατηα, ἰὴ86 Ογοϊορθ. 1. ὑπό, " αἱ {π6 Βαηᾶϑ 

οἵ. 4. κοιμωμένῳ : 55. μοι. Ταί. αἴίεῖ ἐπιχειρήσας. 6. Οὗτιν : δδ1ηε 
85 οὔτις, οἵ σουγ58, ἴῃ Θεη856. (ἱ. Οά. ο, 366 ἀῃά 5ο4; Ἐπ7. Ογο. 549 δῃηά 
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όρο Π.; Ατ΄. δαβρβ, 184 ἢ, ----- ἀπεκάλει, “ πἰοΚηδιηςα. ἤἔι. ἔξω βέλους : 
1|κε ἔξω βέλων, 1914]. Τ)εΟΥ. 10, 2. 10, οὐδὲ πάνυ, κτλ., “ἴοχ ἢξ 15 πο 

ΝΟΥ ΠΟ ΥΑΡΘΟῸΒ τδῃ.᾽ ΟὐγΒΒΘῸΒ νγὰ5 ΤΊΟΥῈ [δι ου5. ἔοΥ Ὦϊ5 ΒΏΥΘΤ 655, 

σαηηΐηρ, Δ ΠηΠ6 ῥσγϑοίίοαὶ ὑ]Βάοι. ὥ, 13. πολλούς τινας; “ αὐϊἱπ ἃ 
πη οτ. ---. δῆλον ὅτι, “οὗἩἉ σουγϑδε΄; ραγεηϊμείίσ. 16, δένδρον : ν. ἴο 
Τίτη. 32 (48,12. 17. ἐφάνησαν --- πειρώμενου : ν. ἰο Ῥγαδτῃ, 3 (2, 19). 
18. ὥσπερ εἰκὸς ἦν, “45 ννᾶ5 γεδβόῇδΌ ]ε. 

Ῥ, 124, 1. ὄντας : οαι.84]1. (. 277, 2; Η. γ8ὅ9, Ὁ Βϑ. πιεῖν: 
. 2ός; Η. γόξ. ----- φάρμακόν τι, “5οης Κιπά οὗ ροϊοη. ὉΤῈ ροίίοῃ 
νγαβ ποίῃϊπρ Ῥαΐ ἔπε ἀπά ἔγαρταηΐ οἱ ψὶπα. 4, ἐπιβουλότατον ὃ. κ. 
τὰρ.», " Ὀπὲ πλοϑὲ ἰγοδοβοσοῦβ δη τηδαεηϊηρ.᾽, 5. περιφέρεσθαι, “ψεηΐ 
ΒΡ πηΐηρ τουὺηᾷ.ἢ 6. ἀνεστρέφετο, “ψ͵ὰ8 ἰὐγηεα πρϑ]46 ἀἄονη.᾽ --- 
οὐκέτι... , ἤμην, “1 νγ»ὰβ8 ΠΟ ἸΟΠΡΘΥ Τηδϑίοσ οἵ τηγϑ6 1. ἘῸΓ ἐν ἐμαυτοῦ 

(55. οἴκῳ), οὗ. Ατ. ῆαβρϑ, 642. 6. 141, ἡ. 4; Ἡ. τος, ὁ, β; Κ. 431,1. 

ἤμην, τηϊᾶ. ᾿τηρεσῖ. οἵ εἰμί; τατε, 1Ὲ ξουηά δ 411], ἴῃ οἰαβϑὶς Αἰίς. (ΟἹ, 

ψεϊίςἢ, Ρ. 225. 9. ἀπ’ ἐκείνου, κτλ., “ 5Βίηος ἔπεη, γοῦ 566 (σοι), 1 Βανς 

Ῥεεη ὈΠΠπ4.᾽ ἘῸΓΣ τι86 οἵ ργεϑεηΐ, ν. ΜΤ' 1ο, 1, ἢ. 3; δῃά οἵ. βηη]δν ἀϑαρα 

ἴῃ ἴῃ δῃηα (ἀεττηδῃ. σοι δἰ]οα]; ν. ἰο δι. 1. 8. 11. βαθύν: 

50. ὕπνον ; ΠΟΡῚ. 866. 12. μεταξύ: ν. ἰο ῬΥαΔΠ)}, 17. οὖν, “με]].᾽ 

ΘΠΏΡΙΥ ΤηΔΥΚ6. ταβιυσρίϊοη Οὗ ἐπε τεὰ] βαρ͵εος δὔίασ {μΠ6 βχοϊδιηδίϊοῃ. 

13, εὖ οἶδ᾽ ὅτι: ν. ἰο Ὄγεοειῃ, 18. 17. ἐθήρων, “1 {τε ἴο οδἰοἈ. 
6. 20ο. ῃ. 2; Ἡ. 702. 18. ἐντειλάμενος τ. κριῷ, “ δη͵οϊηΐηρ ΡΟῚ {ῃ6 

ΤΆΤη δι Π6 νγ5 ἴο 0 ἴου τηθ.᾽ Ὑπὲ βρεεοῦῇ οἵ 1μ6 Ουγοῖϊορϑβ ἴα Π15 τΆ ΤῺ, 

Οά. ο, 447 Ε΄., ρΡ]165. ποιῃίηρ οὗ {π15 βου. Βαΐ {ἢϊ15 γερτγεβεῃηϊδέϊοη οἵ 

τῆς σγοῖορβ ἰακίηρ 158 γϑη ᾿πίο ἢ15 σοηδάδησε δηά τηδ]τίηρ πὶ 15 νος, 

ἸΏΡ]165 ἃ 5.116 ομαγδοίουιζαίίοῃ οὐ {πΠ6 Οα] ρα πδίΐυγα οὗ 1Π6 τηοηϑβίςυ. 

4, 20. ὑπ᾽ ἐκείνοις : ν. ΟΔ. 9, 425 Εἴ.; δια με ραγοάν, Αὐ. δϑρϑβ, 1δο ἢ. 
Οἄνββευβ θουπηάᾶ [Π86 5ῃεερ ἰορείμευ ἴῃ {{1Ρ0165, ρΙδοίηρ ἃ τῆδῃ ὉΠΩΘΥ [ῃ6 

τηΐᾷα]ς 5ῇῆδερ ἴῃ δεαοῦ οδβ8θ6. ΤἨΤδα σγᾶῖὴ νγὰβ μ6]4 θδοὶς 111 [πμ6 Ἰαϑί, δῃηά, 

ΟἸἸρίηρ ἀΠΩ͂ΘΥ 15 )611γ, Οαγββευβ τηδ δ ἢ15 ἐβοαρθ. 21, ἐπιβοήσασθαι 

ἐπ᾿ αὐτόν, “ Ξυμηιηομεά ἰο γου δϑϑϑίδηοα. ἀραϊηβὲ δϊπι. 28. οὐδὲ ὁ 
, πατήρ, κτλ.: Οἄ. 9, 525. ΔΆεΩ Οαγϑβειβ υἰἱτξεγεα [18 ταρσγόδοῖ, Ῥο]γ- 

ῬΒειμαβ ργαυϑα ἰο Ῥοβεϊάοῃ ἰμαὲὶ Οάγϑβευβ τ]σμξ ὩδνοΥ σχεΐαση ΠΟΠΊΘ, ΟΥ̓, 

1 Ὡς αἸά, 1 5Βῃουϊά ΡῈ ΟὨΪΥ δέεσ Ἰοηρ Δηα ἀἸβαβίγουβ γ 6 815 Δη4 1055 Οὗ 4]]} 

ἢ15 ἔπεηβ, θοσηθ ἴῃ ἃ βίγδηρα νε556], ἀπά ἰο ἢπά ἰγουθ]8 αὐγαϊζϊηρ Ὠΐτη. 

Α1] {15 Ῥοβεϊἄοῃ Ῥτουρῃηΐ δρουῦῖ. 30. θάρρει, “Ρε οὗ ροοά οπξδοτ.᾽ 
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2. ῬΟΘΕΙΌΟΝ ΑΝῸ ΑΤΡΗΕΤΙΣ5. 

ἥζῤλεόμς εογ ας ἐο οφεΐαοηε ἐδ 5107} οΥ δὲς ἔουε 707 Αγείζμρα. 

Ῥι 195. 1. ΑἸρῇδιυβ γα {πῸ πδηα οὗ ἃ τίνευ οἵ πε Ῥεϊοροῃηςβαβ, 
ΠΟ ἔοτγβ ματα ὈΥ ΟἸγγρία, δηα [4115 Ἰῃΐο τῆς Τοπΐδη ὅεα. Ατείμυϑα 

νγᾺ5 ἃ [οπηΐδϊῃ 5ρυϊρΊηρ ὌΡ ἴῃ [ῃς Βδῃηά Ουγίνρία, ἃ ραγί οἵ ἰῃ8 οἰὐΥ 

σνγδουβο. [1 νγ)ὰβ ΓΑ 164 μαΐ {86 νγαΐθυβ οἵ [Π68 τίνει ραββεά βασγα {πγουρ ἢ 

{πῃ 568, δῃᾷ τοϑθς ἴο ἰῃ6 αν ἀραΐϊῃ 1ἢ [86 ἐουμηίαϊη. ΤῊΪ5 Ἰερεπηά 15. ἔτε- 

αΌΘΆΕΥ τηδάᾶδ τι58 οὐ ΌΥ {μ6 ροείβ. (Οἱ. 6.5. Ῥιπάδγ, Νϑιι. τ; ΟυἱἹά, Μείδιῃ. 

5, δὲ ρατί; Ψεῖρ. Αβη. 3, 604 "ἴ. ; αἷϑο 5} 6] 1αν 5. Ῥοεῖλ ὈερΊΠηΙηρ “ ΑΥο- 

ἰῆυϑα ἀγοϑε ἔγοτῃη ΠΕῚ σους ἢ οὗ 5πονβ.᾽ ΕῸΥ ἃ Ὀ]θαϑίησ νεύβίοῃ οὗ (ῃ6 
την, ν. Οοχβ " Ταΐεβ οὗ ἄπο. ατεθοβ᾽; ΤΟΥ 1185 Ἔχρδηδίίοῃ, Κεῖρῃΐί. 

(Ι458. Μυίῃ. Ρ. 17. 4Ἁ. μόνος τ. ἄλλων, “ ΔΙοῃξ οἔ 81] τίνεγβ.᾽ ΤΟΟΒΕΙΥ 
ΞΡΟΪκΘη οἵ 45 Ῥεϊοηρίηρ ἴο [6 ο1455 1 Ὁ ΙΟ. Π6 15 οοηἰταβίθα. ΘΙΤΉΠΑΥ 

οοηδίγαοίουβ ποῦ γατα ἴῃ ΕΠΡΊ 58. (Οἱ, Μιηίΐοη, Ῥαγ. 1 οδί, 4, 2321 Ε΄: 

“930 Βαπᾷ ἴπ μδπά {Π 6} Ῥαϑϑβϑᾶ, [6 Ἰονθὶϊοϑὲ ῬαΙσ 
ὙΠαϊ ονοῦ βδίησα ἴῃ ἰονθ᾽β στασθβ τηδ : 
Αἄδιμ, ἴΠ6 σοοαϊθϑί ππδῃ οὔ ἢ βῖποα ῬΟΤΏ 
ΗΙ5 βοῃδβ; {πὲ αῖγεβί οὔ μοῦ ἀδυρῃζουθ, Εναϑ.᾽ 

6. ἀναπαύεις σε. διαχ΄., “Πηα ΤΕρΡοΒβ6 1 ταϊηρΊηρ ἢ (6 564. 7. ἔξυνε- 

στῶς, “τηαϊηἰαϊηϊηρ γοῦν ἰἀεηεϊγ.᾽ 9. βύθιος ὑποδύς, “ ἀϊνίηρ ἄεερ.᾽ 
10. ἔοικας ἀνακύψειν ν. ἰο (ατ. 6 (τ6, 5). 12, ἐρωκτικόν τι, κτλ. 

“1 15 ἃ ἴονε αἴαϊγ,᾽ εἴς. 13. ἠράσθης : 14]. Ματγ. 6, ρῖνεβ δὴ δοσοπηΐ 
οὗ οπε οὗ Π15 διπλουτβ. 18, σοι: ΕἰΏ10Δ]. ---- ποῦ γῆς: Ρατ{ν6. Ὁ, τόδ; 
Η. 589. ῶ,͵ 22. διὰ καθαροῦ, κτλ., “586 ῬΌΡΡΙΕ5 ἊΡ ἔγοτῃ ἃ ρᾷτε 

ΘΟΏΓΟΘ, Δη64 ΠΟΙ νδίευ 1δη5. Ῥεδαΐ ἴο {π6 ΡῈ ΌΌ165, Βῃ]η1ηρ ἀῦονα Τῃδτὴ 
Ὀτίρμὲ 45 ϑίϊνεσ.᾽ ἘῸΥ {μ8 δοσαγδοΥ οὗ {ἢ15 ἀθβογρέϊοη, οἵ. ὅβηξοα, (οη50]. 
δα Ματζςο. 17, απα Οὐδεβέ. Ναί. 6, ὃ. 

Ῥ. 1296. 1. ὡς ἀληθῶς : ν. ἰο ΤΙΕΔΠΊ, 1 (5, 20). 5. αὐτὸς μέν, 
κτλ.., " ϑίποθ γοὰ 416 83ὴ Ατοδαϊβῃ, νν 8116 βῇβ,᾽ εἴο, 10. ξυναναμίγνυσο, 
κτλ., “ταϊηρῖς ἱ ἢ τῆς ἐοπηίαϊῃ, δηᾶ Ῥεοοὴθ οὴς βίχθαιῃ." Νοίϊος ἰῃ8 
οἴδηρα ἵτοτι 5 ΠΡΌΪΑΥ ἰο ΡΙαγΑΙ οὗ [86 νε 5. 
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9. ΡΑΝΟΡΕῈ ΑΝῸ ΟΔΟΑΙΜΕΝΕ, 

]αγιοξό γεέκοτέγεές ἐο Οαίεης ἄστυ γί το 147 ροίαϊδη: 2:6 αἰλείκεγόεα ἐδὲ 

γ2ε21αἷς ΟΣ 7 Ἴ675. 

1. 13. Ἔρις : {πε ροάάε85 οὗ ἀϊβοοτγά ; {π6 οἡἹγΚ ροάάεβ5 ηοί ἰην!εα ἰο 
τῆς πυρί41]5 οἵ Ῥεϊεὰβ δῃᾷ ΤὨς 5. 516 ἀνεηρεα ἢδύβε 1 45 {(Π15 αἸδίοριις 
5ῃῆονβ. (Ἕἵ. Τεπηγβοηβ “Οεποης: 

Τ 8} [δὲ βοιῃηννῃοτα ἴῃ (Π6 ταϊηδά Το], 

Ἀταοηρ {Π6 ᾿ταρτηθηῖβ τὰ 164 ἔτοιη [Π6 ο΄ 6 Ώ85, 

Οὐ {86 ἄτν τηϊοϊκείβ, 1 οουϊᾷ τπιδοῖ τῇ ἤδυ, 

ΤῈ ΑΡομληΔ4016, [δὲ τηνι θα σΔτὴ 6 
Τηίο [6 [λ!γ Ῥεϊοΐδη Ῥδησυθί- Δ]], 

Απᾷ οδϑβί ἴῆε σοϊάθῃ ἔγσυτὲ ἀρορ {μ6 Βοαδτά, 
Απὰ Ῥτδᾶ {115 οἤδηρθ, ---- ἴὭδῈ 1 ταϊρτ σρεαὶς τὴν τὐϊηά, 

Ἀπᾷ {611 Βευ ἴὸ μεσ ἔδοβ ἢον πιυςἣ 1 Παῖβ 
Ἡδτ Ῥύθβθηςθ, μαίεα Ῥοίἢ οὗ βοᾶβ δῃᾶ τηδη.ἢ 

---ἐν Θετταλίᾳ : «αἱ {Π15 {ἰπης [ῃ6 Ποτηε οὗ Ῥείευβ, γμο μαα Ῥεθη Ὀδη]5η6α 
ἔτοτα Αβρίὶηα Ὀγ Αεδοῦβ, ἘΕῸΓΪ δοσοιηΐ Οὗ [6 Τηδτγασε- εαϑβί, ο[. (δέ α]15, 64. 
.-- διότι μή: Αἰἰίς ψου]ά 58 οὐἡὐἠἨἡ 16. ἀκύμαντον . .. πέλαγος, “ἴο 

Κεερ 8 868 τηϑδηθτηα ὑητ]Πε4.᾽ Τὰ ἴο ΠΕΥ ἡδῖηθ, (θη, ΨΏ]Οἢ 

Τη 85. “οαἸτα ᾽; 705[ 580 Ῥάπορε (Ἢ 4|1.-ϑεεϊῃρ ̓) παγγαΐεβ ψνηδί 586 [45 βεεῆ. 

18. μὴ παροῦσα: 6. 283, 4; Η. ὅ20. 20. ᾿Αμφιτρίτης : ἰῃς νέες οὗ 

Ῥοβεϊοῃ. 21. παραπεμφθέντες, “υπαεγ ἰῃ6 εβοοτί οἵἱ.᾽ ΤΠὴΘ ΕΘ Μ]Υ 
τηϑυγς ἃ Ραὶγ Μεγ δϑοοτίεα ἴο {ῃ6 Ὀγιάδὶ μαι θου Υ ἰμ6 ἔαίμου δηά 

τηοίμοτ οὗ τ8ε Ὀτ46. ἘῸγζ {ῃπ τηδυτίασεα σπβίοχηβ, ν. Βεοῖϊ. ΟΠδΥ. ἔχο. 80. ΧΙ], 

24, ᾿Απόλλωνι : Ῥυΐ (ὐαίῃ]]5, 64, 2908 Ε΄: 

“ Τηάς ραῖίοσ ἄϊνομι βαηοία σὰπὶ σουαρα παιίβαια 
δᾶάνρηϊ οδαῖο, ἰ6 βοϊατῃ, ΡΠ οεῦΘ, το] ὩΌΘῺ5 

ὉΠΙΡΘΏΔΙΠα6 06 51ηὉ] σα] τον τ μ ΠΡ ὰ5 [ἀτὶ.᾽ 

Ρ. 127. 3. ἡ καλὴ λαβέτω, “1,ιεὲ ἐῃς Βεδαίν ἐαῖτς 1ξ;᾽ οὐ ἔγεοῖν, "ΒΥ 

ἴδε Ἑαίγεϑι." 4. ὥσπερ ἐξεπίτηδες, “45 11 οὗ 5εῖ ρΡισροβε.:. 23... 6. ἔπε- 

λέξατο, “τεαᾶ.᾽ Τηΐδ πηδδηΐϊηρ ἀηκηήονγηῃ ἴοὸ Αἰ Οατεακ, μὰς ἔουπά ἴῃ 
Ἡετοάοΐξαβ. 7. ἡμεῖς ἀπεσιωπήσαμεν : ἰῇῆς Νοετ͵εϊάθ εΥῈ ὙΕΥΥ [Α]Γ, 

Ῥαυΐ {πεν μδά πο σἤδηοα ἴῃ {16 Ῥτθβθησβ Οὗ ΒΌρεσῖου ἀἰν 1165. 8. ἐκείνων : 
Ήξετα, ΑΡῃγοάϊίε, ἀπά Αἴμεμα. 10. ἄχρυ χειρών, “ἴο ὈΙ]ον5. 14. ΤΙ|ριά- 
μον παῖδα: ῬαΙ5Β. ἘΕῸΓ [86 Δρρεαίδῃοθ οἵ 6 (ἤτεε ροάάββϑεϑ Ὀβίοσε 
ῬΑΙβ, δηᾷ ἢἷ5 ἀεξοϊδίοῃ, ν. 214]. δου. 20, ἤοθσα 1 ποδη [ΙΓ] οὐάοθ5 

Ὠἰτηϑ61Ὲ. .-... ὃς οἷδέ, κτλ., “ΤΟΥ 6, 45 ἃ σοῃῃο ββθαῦ Οὗ θεδαΐν, οδῃ αδίετ- 

ταὶ Ψδΐ 15 τόσα Ῥθδαί}}.᾿ 
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4. ὍὌΟΚΙΘ ΑΝῸ ΤΗΕΤΙΘ. 

7 ες παγγαΐός ἔο 2) ογές ἐλ σίογγ ο7 Ζδαπαξ, ἀραὶ 7οἤ7ι5 το 167 ἦγε γδρολείγαρ' 

ἐ2ε ἐχῥοσφαῖ 271γιεδος ἀγα ἦεν εὐτω. 

Ῥ, 1928. 1. ΑὮ οἵδοῖϊε σδιὴξ ἴο Δουῖβιαβ ἐπα ἣἢς ψ͵5 ἰο αϊδ δ {π6 

Πδηᾶ οἱ μῖβ ἀδυρμίευ᾽ 5 θοη. 50, ἰπουρἢ 85η6 νγᾶβ νυν ἔδῖτ, ἢ6 ἀοοιηθδά ἢεΓ 

ἴο ρεγρείμαὶ νἱγρίηἱν, ἀπα πηπηαγεα ἢοΥ ἴῃ ἃ ὈΓΆΖἝη ἰουνο ΟΥ̓ ΒΘ  ΕΥΎΔ ἤθη 
ομαπιθεῦ. Βαϊ Ζεαβ σδιὴδ ἴο ΠΟΥ 1η ἃ βρβοϊάβῃ 5ῃουνευ, δῃηα ἃ βοὴ νγὰβ Ῥοζῃ. 

Μοίμοῦ δηάᾶ οὐ] Αοιϑιαβ δεῖ δῆοδί, ἐπϊηκίηρ πον σου] ραυιβῃ; Ῥαϊ 
{ΠεΥ εις βανεά, δηᾶ {μ6 οὐδοὶα οᾶτὴς ἔσθ. Οἵ. Ονἱά, Μείαδπι. 4; Ἠὸοτγ. 

(αν. 3, 16; αἴϑο (οχ, 85 ἀρονε, [4165 " Ἰδηδθ᾽ δηά " Αἰκγίβὶοβ.᾽ Ἐεδά ἴοο, 

ἴῃ Μουτὶββ "Εδυίῃ]ν Ῥατδάϊβε, “Τῆς Τοοι οἵ Κίηρ Αοτβίαβ.᾽ 8: καλ- 
λίστην οὖσαν, “ἐῃουρἢ 516 νγᾶ8 ΨΕΓΥ ἔα ϊτ.ἢ 10. εἰπεῖν, κτλ., “ ΠΕΙΠΕΓ 

ἴ ἴα ὰἂθ 1 οαπποί 58ν, Ῥαΐ ΔΗΥ͂ ΜΑΥ ΤΠΕΥ 58γ,᾽ εἴο. 14. ἄγριός τις, 

“8 ΤΑῖΠεΥ βίοση δά εβ] ουβ οἱ τηδη.᾽ ΕῸΥ τις, ν.ἴο γθαη, 1. ὥ, 22, τῷ 
πάππῳ δεικνύουσα : οἴ. {Π6 5: Π|ΔΥ δοί ἴῃ ΘΠ βοὴ ἶΒ ὁ οτα,, μετα [8 
βῖρδε οὗ τῇς ἱηποοσδηξ ΟὨ114, Ὠονενοσ, βοίζεηβ [η6 Ὠδατί οὐ ἰῃς βίεσῃ συδηᾶ- 
5116. 30. Σέριφον : 8 ἰ5ΒΙΪαπα ἴῃ [Π6 Αδρϑϑῃ, βουίῃ-οαδὲ οὐ Αὐρο]ϑδ, 
ἀρο ΜΏΟΣ ἰχαάιείοῃ βαϊα Ἰϑδηδθ δηα ποτ ΟΠ] ευα τοϑοαβα. 

᾿ς πῇῷπηπππεο 

δ. ΖΕΡΗΥΝ ΑΝ ΝΟΤῦὅ. 

Ζεῤάνγ εἰδεεγίδος ἐο Λοίμς ἐς ὄγασε εἰσ 6 ἤας τεΐδοϑφαῖ 1721 710 σφογρ' Εἰ μγοῤα 
2αφεἤγερ' αε755 176 σεῶ τ2ο72 26 εὐλ2ς διεζδ» δαςξ. 

Ῥ. 129. 1. 8. ἀφ᾽ οὗ γέ εἰμι καὶ πνέω, “Θἴποο 1 Πᾶνα ᾿ἰνεά δηᾶ 
ὈΙονγη.᾽ ΕῸΥΪ ἰδηβ6, οἵ. ἀῇονε, 1, 2 (124, 9). 10. τίνα ταύτην : ν. ἰο 

ὈΠατ. 11 (19, ὃ. 11. τίνες, κτλ., “πὸ ψετα παν ἐπαΐ ξογτηβα [68 ῥτο- 
ςαβϑϑίοῃ.᾽ πέμπειν 45 υϑεα Ποῖα {πκὸ πομπεύειν. 12, ἡδίστου θεάμ. 

ἀπελ., “γοι πᾶνε ἰοβί δὰ βχαυϊβιίθ ϑρῃῖ, [6 1Κὸ οἵ ψΏΙΟΒ γοὰ Ψ011] ΠΕΝΕΙ 

5866 ἀραίη.᾽ ΕῸΥ σεη., ν. α. 174; Η. 5ὅο. 19. ἂν --- ἴδοις : (. 226, 2,6; 
Ἡ. 7γ22ὥ. 15. ὅσα παράλια: εχρ[αἰη5 μέρος, ---- 50 ἸηΠ 0} οὗ {ππ σΟΌΠΙΥΥ 
8.5 1165 δ]οὴρ {6 564. 18. τὸν τ. Ἐ!ὐρώπης πατέρα : ΕπΤΟΡρα νγὰ5 6 

ἀδυρμίει οὗ με Ῥμοδηϊοίδῃ ἰεϊησ Αρεηοῦ, ΕΥ Ῥεδαΐν νγὰ5 50 ργεδΐ 85 ἴο 
σοΙΏρΡΕ] {πῸ6 Ἰονε οὗ Ζευβ. Ηδ δρρεαῖεά ἴο ἢθῈὺῦ, 85 516 ψαὰβ ρδίμετυϊηρ 
Ποννεῖϑ, ἴῃ {ῃ6 5ῆαρε οὗ ἃ Ῥεδαξα] νν τ ΡᾺ]1. Ἑαγορα οαγαββεα τῆς Ὀ0]], 

οτον θά πα ψ ἢ ἔονεῖβ, δα πη Δ}}ν τηοπηΐϊεα ὨΪ5 Ῥδοῖ ; ῃπεγεαροη ἢὨς 

ΡῬΙυηρεά ᾿πίο ἰδῈ 5ε8 δῃηᾶ ϑύνδῖη; οδύσγυηρ ΠΕΙΓ ΑΑΥ ἰο (τείθ. ΤΉργα ἢ6 
ΥΟϑυηΘα Ηἰβ ον ἕογη. (Οἱ. ΤὭροο. 20; Μοβοβαβ, 2; ΟνἹά, Μεΐδιῃ. 2, 
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Ιαϑὲ ρατί; δηά 5ες Κ εἰρβῖ, (]45. Μυί., Ρ. 403, ἴοΥ εχρ δηδίΐϊοῃ οὗ {Π6 σηγίῃ. 

21. μῶν : 5ς. διηγήσει, --τ γοὰ αὖ ποΐ σοίϊηρ ἴο {611 {Παΐ,᾽ εἰς, ------ ἐὶς 

πολλοῦ, “5 Ἰοηρ {πὴ6.᾿ 23, τὰ μετὰ ταῦτα, “115 σοῃθεα 6065. 
Ρ. 130. 9. 4. λευκός τε, κτλ., “ἴοῦ με νγὰϑ Ρᾳσο ψῃϊίο, δηα ἢΪ5 

ΒΟΥΏΒ ΜΕΥΘ σΎΔΟΟΙΆΠΥ συγνεά, ἀπα Ὠ15 Ἰοοῖς ται]. Μοβοθαβ, 2, 84, αἸἶο 5 

45 ἴο (6 οοΟἸΙοΥ οὗ {πΠ6 Ὀ011. ἘΦδ 85: 
δέμας ξανθόχροον. 

κύκλος δ᾽ ἀργύφεος μέσσῳ μάρμαιρε μετώπῳ. 

6. καὶ αὐτός, “᾿ξ ἰοο᾽; 45 Μ611 8ἃ5 ἴῇεγ. 11, τ' λαιᾷ, κτλ. : οἵ. Ονἱ]Ἱά, 

Μείδιῃ. 2, ο]οβα : 
“ρανεῖ δες, ᾿πβααα δὈϊδία το Ἰοξατλ 

ταβριοῖέ : δὲ ἀοχίγα σογησπ ἰΘμδὲ: δ]ῖοσγα ἄοῦβο 

᾿ ᾿ροβιία δβϑὲ ; ἰγαπγαΐαα βιηθσδηίαν δῖε νεϑβίθϑβ.ἢ 

(οήραῖα α͵80 ΕΠ ΒΟ 5 ΡΙοΐαγα ἴῃ ΤΏ Ῥαΐδοα οὗ Ατί᾽: 
“Οὐ βυϑεῖ Ἐπσορδ᾽ 5 πιαπίΐα ΌὉΪονν ἀηο]αβρ᾽ ἃ, 

Ἐτοι οἵ Ποὺ 5Βῃου]άᾶδυ ᾿δοϊκννασά Ῥότηδ : 

Ἑτομ οΘ Ὠδπὰ ἀτοορ᾽ ἃ ἃ οτοσὰβ : οὔδ Πδῃηᾶ ρυδβρ᾽ ἃ 
Τῆδ τ1]4 ὈῈ0}}}5 ροϊάβη Βοσῃ. 

8. 14. ἡδὺ τοῦτο θέαμα εἶδες : οἵ. ΟΠαΥ. αὶ (14, 320). ΤυΥδηβίαίε : “Ἔν Α5 
ἃ ἔπε βἰρῃξ ἰῃδὲ, δά ἃ ἔοπα οῃς, Ο Ζβρῆνυ, γου Ρε}Ε]ά6, -- Ζεβ ΘΠ] ΠΡ' 

οὗ ἢ (ῃς Ἰονεά οἷς οὐ 8ἰ5. Ῥδοὶς.᾿ Τῃ [ἢ15 βεηπίθβησε ᾿Ὑ5 ἐς βυρί]6 

ϑδῖγα οὗ {ῃ6 ρίεοβ. ΝΥ Βαΐ ἃ βἰρῃί ίο Ῥεβο!α Ζειυβ, ἐῃ8 ργεαΐ ροά, ἰγδῃ8- 

ξουτηεα ἰηΐο ἃ ΡῈ] θδοδαῦβε οὗ δῃ διηγοῦ, Δηα σατγγίηρ ΟΥ̓ (ὨχΟῸρΡἢ (6 5εα 

ἢ15 ᾿παπηογαΐα ΡΟ 15 ὈδοκΚΙ! 20. ἡμεῖς δὲ πάντες, κτλ., “Δηα τς 81] 

Π6]ἃ οὔζ Ὀτεδίῃ, δηα ἐο] ον εά ἴῃ ΠΟΤ {Υ8410 845 51120]6 βρεοίαίοιβ οὗ ψῆηδέ 

ψὰ5 σοίΐῃρ ἰογνατά., 22. μικρὸν ἐκ τ. θαλ., “511, ΠΥ ἀρονα τς 568, 50 
ἐμαὶ βοιηξίϊπηθϑ ἔμεν ἰοποῃεα {π6 νναίευ ψΊ [Π6 {105 οὐ {μεῖς ἰοεβ.᾽ ὙὍΠαῈ 

νἰν ἄηθ655 οὗ ἰῆς ἀδβουϊρίίοη τηλῖζο5 1 ΡΓΟΡΔΌΪῈ παῖ Τοΐαη Πδα 5ΟΠ16 

ξαταοῦβ ρ᾽οίαγε οὗ {ῃ15 Ἔνεηΐ ἴῃ τη 85 ἢ6 ψγοίε {Π656 ογάβ. Ῥιοΐαγεϑ 

οὗ (15 αν Ῥβθῆ ξουῃά δὲ Ῥοϊῃρεῖ!. 28. καὶ εἴ τι... ἰδεῖν, “Δηά 

ψΠδίανευ 6156 15 ηοὶ οἱ {ΠΡ ς{π] νβαρα.᾽ ἘῸΓΥ ἰδεῖν, ν. (. 26:1, 2; Ἡ, γ67, α. 

ῬΡ. 151. 2. ἐπὶ πᾶσι, “ο οτονῃ 8411. 4Ἁ4. ἄνθη παντ. ἐπιπ. τ. 
νύμφῃ, “5ῃονετηρ (μ8 ὑσΙα6 νυ Ὀ] ΟΒΒΟΠΊΒ ΟἵἉ 81] ϑδογίβ.᾽ ΤΏΘΓΕ βθθη8 ἴο 

Ὀὲ ἢεγε, 45 ]υ5ὲ αθονς, ἡμμένας δᾷδας φέροντες, δ. 8]1υ5΄οη (ο {πΠ6 ὈΤ1144] 

οὐδίοηβΒ. ὙΠ6Ὲ Ὀυ]ὰθβ ννὰ5 ἴακεὴ ἰο ἰῃ8. ὈγΠἀθρυ οοση 5. ἤουβ886 ὈΥ͂ ἰογ ΠΡ ϊ, 
ΔΕ, δ5 5)6 δηἰεσϑα [86 ἄοοτϑβ, γα8 βϑῃονεγεά ψ ἢ βνεειηθαίβ. ὅς6ε ΒεοΚ. 

ΟΒαγ. Ἔχο. ἴο 8ς. χὶ, 4, 7. οὐκέτι ἐφαίνετο, “ ἀϊδαρρεαγεα. ϑ8. ἀπῆγε 
-- ἐς τὸ Δικ. ἄντρον : Τκιοίδῃ ΠΕΙα ν]ο]αΐθβ {π6 ἰγδαϊ θη ΒΙΟΒ Ροϊηίεα 

ουξ 8 Ρῥ᾽απε-Γθθ, ἀμ ἤθυ ἡ 1 Οἢ, ΠΕΔΥ ὈΥ ἃ ξοππηΐδίη, Ζειιθ ννὰβ δ] ἰο ἢανα 

ἀεοϊαγεα ἢἰ5 ραϑϑίοῃ ἰο 88 Ὁ] υϑῃΐηρ Ετορδ. 11. διεκυμαίνομεν, 

“Ῥερδὴ ἰο τιῦῆ!ε ἢ νγανβ5.᾽ 12, τῆς θέας: ν. ἴἰο Οαγ. 13 (22, 15). 
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ἹΙΝΤΚΟΡΌΟΣΤΙΟΝ. 

ΝΟΝΕ οὗἩὨ Ιλιοϊδη 5 νυ ρβ αν επ]ογθα οὐ ἀδβεγνεα ργδαΐογ 
Ρορυϊατίν τη [6 (ΠΙΓΓΥ ποσί ρίθοθβ Κηονῇ 45 ἴῃ6 ΤΙ Ιοσα5. οὗ 
16 Τοδα.Ὲ [ΙΕ 15. αἰϊοροίμθυ ργοόῦδῦ]α ἐμαὶ [Π6 σοηῃνογβαϊί οηβ οἵ 

Οἀνβϑθαβ ΨΊ νατῖου5 5ηδ465 ἴῃ Η]δά65 (Ἰπ]αἰ684, 11 11] 6 τοι θπη- 

Ὀεγεά, Ὁγ Ησογδςοβ, 54ῖ. 11. 5) ϑυρρεβίεα ἴο Τκιοΐδῃ {π6 ἰάδα οὗ σοιη- 

Ροϑβίῃηρ ΒΌΟἢ ἀϊαίοριθ5. Βαΐ ἴἢ6Ὺ αῇἴογαβά ἢν [ῃ6 σιρσοϑιίοη οἠἱγ: 
411 εἶδε ἴβ πε ἴο 5. οὐῃ βεηΐιβ, δηα ἢ6 τγδὺ αυἱϊΐα ὈΓΟΡΟΥΥ Β6 

οα]16α τ[η6 οτἱρίηδίου οὗ {Π15 δίγ!β οὗ σοπιροϑι 015. 

ΤῊΘ ρϑηθγαὶ βυθ]θοὶ οὗ {Π686 αϊδίοριθβ, ἃ5. 1 ἤανθ δίγεδαυ μά 
οποδϑίοῃ ἴο γϑιηαυκ, 15 (6 5Δ1ὴ6 δ5 ἰῃηδὲ οἵ [ες “ (βαγοη, ---- [6 

νΔΏΙΥ οὗ Βα ΠΊΔ νυ ]5}65, [6 ΓΕ Π1ῸῪ οὗ πη ΡΌΓΡΟΒ65 δηα ρυγβ 5, 
[ἰ ναβ.- ἃ Βαρρὺ ἰβουρῆί ἰο ἰΓβηβίθυ (ἢς αἰβουβδίοη οὐ {Π15 χασϑίίοῃ 

ἴο (ῃῆ6 τερίοῃβ οὗ ἰῃς ἀεαά. ὙΠεῖθ ἴἰ σου] 6 οαττθα οὐ ἔγεα ΠοΌτη 
1ὴ6 ῥγεοοησδρίίοηβ δηά ργα]μαῖσθβ νοἢ ἱπῆπθησα δηα σοΐοῦ 8]] 
τὨϊηκίησ ἀροὴ δαγίῆ. [Ἃ}ἢ 16 ΤαρΡΌΡ]Π] Δ Θαυδ!}ν ΜΏΪΟἢ τεῖσῃβ ἴῃ 

1π6 ποϑίμου Μοῦ], μυτάδῃ αἰβιϊ οί οη5 δηα δβδγίῃ-Ὀογη οτθαίηθϑβ οου]Ἱά 

6 δθβὴ ἴῃ {πεῖγ ἱγὰβ ᾿ἰσῃΐ δηά δϑοπγαίθα δἱ {πεῖ τγοὰὶ νόου. Βαΐ 
Τιαςίδη᾽5 οπ ἀπ6855 [οΥ βαίγα Δα ΤΩΟΟΚΕΥΥ βοιηδί 65 1684615 Ὠ1Πη Ἰηῖο 

δχίγειηθβ, ἀπά ργενθηΐβ ᾿ἴπὶ ἔγο ΠῚ πλακί πρ' ἃ 151 αἸπ  ποιίίοη Βαμα η 
{πῸ6ὶ δηδυτγίηρ οὈ͵]εθοίβ δηὰ ἰῆ6 ψΟυΥ δηαβ δηα αἰτὴ5. οὗ 116, δηά 
[056 ψνΏΪΟΝ ΥΘ ἰγδηβιτοΥΥ δηα πηννΥΠΥ [0 δἰΐγασί ΟἿ Δ Οἱ 1 ΟῊ ΟΥ̓ 

νη ΟἿ Δ Γαι οη δηα δ]]ερίδμοθ, Αμπὰ γεῖ ἴοΥ (Π6 πηοϑί ρατ (Π6 

Ῥγείδησεβ δαῃὰ Βυηθὰρβ5 οὐ [π6 ψου]ά, [ἢ6 Τηβδῆη 655 οὗ {ῃ6 αν ϊηρ, 

Ἃ ΎΟΙ. {Π6 5 ΠΥ Οἱ ἰταδίηθηΐ Δ Πα 50ορο, " Οδίδρ]5, οὐ [ὴ6 Τγγδηΐ,᾽ Τρ ἢ νον 
νν6 }1 6 οἰαβϑϑά ψἢ τ[Π656 ἀϊδίοσιθβ; Μ 8116 ὁ Μαδηῖρρυβ, οὐ [6 Οτδοὶα οὗ τῆς Τ) θᾶ, 15 

οἱοβεῖν δ]1164, 
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Ἰεσαου- παηίοτ, ἰΠ6 σδηΐ δηᾶ ΠΥΡΟΟΓΘΥ οὐ οπαταίδηῃ δηᾶ ᾿πῃροϑβίου, 
της 5ῃογίϑ σε άη655 δηα βίαρί αν οὗ ἰποδε 10 ρῥἷδοα 411 ἔπε ῖγ ΠΌΡΕ 5 

ἴῃ ΘΑ] δηα ἔληγε, ἴῃ Ῥεδαΐν δηά ρ᾽θαβαγο, ἀγα ἢϑ]ὰ ἀρ ἴο οὐγ 

τεργορβίίοη δηα ϑοοῃ. Ἐνεύυψῇδγα (15 ἘπΠουρ ξοΥο 65 1561} ἀροπ 

5: (Π6 ψϑα] ἢ αηὰ (Π6 ν βάοπμι οὗ ἐπ6 νγουἹα δὺῦα ΟἿΪΥ ἔου ἃ {1Π{||6 

γν ἢ 116 ; τΠ6 ἀδαίῃ οοπηθβ ὙΠ είμου ψὸ Μ11 οὐ ποί, ψ!Π Πουΐ γαραγά ἰοῦ 

Τίς ἢ ΟΥ ΡοοΥ, Τοῦ ροοά οἵ Ῥδά, δῃᾶ δγρθ 15 οἵ 411] δανβῃιοιβ 

᾿τηρογίδηςθ, ΔΠηΠα νγ8ὲ Ρ8455 διῃρίν-Πδηαβδά, πακκοά, ᾿ηἰο [ῃ6 {6 Ὀεγοηά, 
ἢ εΓΘ (η6 ΓΟΒΟῦΓΟΘ65 οὗ ΕΠΊΡΙΓΕ5 Ὑ11 ποί ἀνδ1] ἰο οἷνε ὰἃ5 ργεσεάθῃσε, 
Ῥαΐ ψἤεγα ΜῈ 51.811 Ὀ6 σουηίεα ἴον πὲ ψνμαΐ να δΥ6, --- ΠΟΙ] Πρ’ 
τοῦθ. ὍΠα ργδαίου οὐὗγ ρυάα οὗ 11ξ6, [ῃ6 τηογα νγὰ 4΄6 βηρτοββεά ἴῃ 

1η6 Ραγβαϊ ΟἹ 115 ᾿γ]Ζθ5, {[ῃ6 τἸηοῦα οτίενοιβ (μ6 αἰζθσ- δαί βαπδ 

Ψ}11} 5θεῖη. 

Ιη ροϊηέξ οἵ δίνας 1ποΐϊδῃ 15 νου Πα αἱ δἰ θθϑι. ΤΠ αἀϊαίοστια 
5 ἴὴ 115 Πποϑί, πηοϑδὲ βηΙῃςα δίαία ; ψ 816 τη6 μἀο σοῦ θα 16 στασα5 

οἵ μῖ5 δον πυμηοῦ, Καθ αὶ ἀε]ϊοδία βαίγα, ραθδηΐ, πηβρδτηρ 
ΤΏΟΟἾκΕΥΥ, ρεύναάα δηᾶ ρεγηδαία (Π6 016. ΤῊΘ οἤδυτῃ δηᾶ ΡΟΕΓ 

οἵ. ἴΠ656. ἀϊφίοραθϑ μανθ θεθ δας ταὶ Π6ν μανε ἰουαπα παυτηθύ- 

Οὐδ ἰγτηϊίαίογβ ἴῃ τηοάθγῃ {ἰπη65. Οἠα 5ῃου]α σομραγα ἴῃ 6 5᾽ ΠΊ11ΑΓ 

ἀϊαϊοραθβ οὗ Ἐοηΐβηθις, οἵ Ἐέμποϊοη, δηὰ οἵ Τογὰ 1γίε!ΐοῃ, ἃ5 

Ὑ061| 45 ἐη6 “ππαρίηαγυν (οηνοίβαϊοηβ᾽ οἱ Δ δ]ῖεῦ ϑαναρα Γαηάου; 

ΜΗ ΐςἢ, Πονγανοῦ αἰ ξεγεπε πεν πηδᾶν θὲ ἴῃ ἰτη, γεοορηῖζα [ἢ6 ψνΟΥΪς οὗ 
Ταοΐδη 45 {πεῖγ τος]. Βαϊ ἴῃ ουδοθίμ]ηθββ οἵ βδίγ]α δηα [6]1ο1γΥ 
ΟΥ̓ ἱποίάβηίβ. Τοΐδῃ ΜηΠλΜΠΡ ΡῈ Τουμα ἀπῃϑαγραββθα ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ Οὗ ἢ15 

ἱπηϊ αἴοτϑ. 
ΤῊς βεϊθοίϊοηβ πογα οἴνϑη ἀγα, ἢ ομ6 ἐχοθρίϊοῃ, ἴμο58 ἴῃ ΜΕΪΟἢ 

νὰ Πδαὺ ἔγοῃι οὐγ οἷά ἔγίθηα Μεηΐρρυβ. [{ 15. ἢ6 οτὰ ΨΏΟΙ [ἢ 8 

ΤΙ Ἰσα]α δηὰ [ῃ6 ἸὩΟΟΚΕΥΥ σοῖηθ. Α58 ἴῃ {16 νου], 50. Δ: ΩΡ (Π6 
5ηδάδϑβ, ἐῃ6 {01165 οἵ τηξῃ, ἢδύ, ὄδνβὴ {πεῖ στανθ ρυγϑαϊβ, δΓ6 

50 0) οἵ [οΥΓ ϑαίοδαβϑ δηᾶ αογίϑίοη. Της αϊαίοσαθθ αν "δθεη 

ΔΥΓαηροα ουὖΐ Οὗ {πε ῖγ ἀ508] ογάου, 50 85 ἴο ργεδβϑεηΐ [Π6 Ἔχρϑύϊθηοθβ 

οἵ Μεηΐρριιβ ἴῃ {πῃ ἰονοῦ ψου]α ἴῃ δομλείῃίηρ {κ νηδί ταν Ὀ6 
οοηῃδβίαεγαά {πεῖ σὨΓΟΠοΙοροαὶ ογάϑυ. 
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ΝΟΤΈΕ5. 

1. ΠΕΕΜΕΘ ΑΝῸ (ΗΠΑΒΟΝ. 

ἤεγηεός φγέσεγες αγι ἐ{φηείσεαϊ 7 ἐσ Ολαγοτε, αὶ ἰφηεαγεαῖς 27,27»: 6αἼα 
σε ζ27,26717. 

Ῥ. 1352. 1. 1. εἰ δοκεῖ, “1 γοῖι ρῬΙεαβε’ Φὥἔ. ἐρίζωμέν τι, “ {παΐ 
ὙγῈ ΤΊΔΥ ποῖ ἴῆ ΔΩΥ ΨΑΥ͂ πᾶνα ἔυγίμου τηϊδαπ εγβίδηαϊηρ ἀροὰΐ ἐβετη. 

“Μαγηΐ ἢᾶνε ἃ Βα θα 16 μεγδαίίεσ ἀρουί [η6 ᾿ἰειιβ.᾽ ἘΒΑΝΚΙΙΝ. ΕῪ., 
Βονενοῦ, ΔΥΡΙΓΓΑΥΥ οὐ 5.186 τι, Δη4 ἰηβασίβ 1 7051 Ρεΐον, δέίθσ. ὡρίσθαι. 

3. αὐτῶν: 1.6. τῶν ὀφειλομένων. 4. ἄμεινον, κτλ., “ΤοΥ 1ἴ 15 Ὀείίου ἴο 

ΠΟΙ ἴο 4 δε. {Ποτηθηΐ, --- [Πα γς ΜΝ11 6 οὴῈ οδύα 1655. 6. ἐντειλαμένῳ : 

56, σόοι. ----- πέντε δραχμῶν : Ὁ. τγᾶ; Η. 578. 8. πολλοῦ λέγεις, “τμαΐ, 

ἰ5 Ιρἢ.᾽ βαιά σι ταΐεγεησα ἴο ἴῃ6 ἔνθ ἀγδοῇυηδβ, ΠΕΑΥΪΥ ἃ 4ο11ὰγ. (ΟἹ. 
ΨΜιίατ. Αποῖ, 26. 9, ᾿Αἴδωνέα : δὴ ἐρῖς ἔἕοσῃι οἱ ᾿Αἴδης. ----- τῶν πέντε: 

(ῃῆς αὐίϊοϊθ, Ῥεοδιβδε τοξεγεηος 15 Βαά ίο {ῃ6. ἔνε 7ι5[ βροΐζθῃ οἵ. .---- 

ὠνησάμην : Ατιῖς που] πᾶνε τιε4 ἐπριάμην. 10. δύο ὀβολῶν : ἀρουΐ 
51Χ σξηΐϑ. 12. ἀκέστραν ὑπὲρ τ. ἱστίον, 4 πεεα]6 ΤοΥ τηθηάίηρ (Π6 

5411 56. ἐκόμισα. 16. τ. ἀνεῳγότα, “ (Πε 5εδιη5.᾽ ---- καὶ ἥλους δέ, 
“Δ Ὁ4115 θεϑι658.ἢ 17. ὑπέραν, “ Βαϊνατά. 

Ρ, 1538. 1. καὶ ἄξια ταῦτα ὠνήσω, “ ρσοοά, γοῖι σοὶ πΠο58 σΠεδρ. 
2. ταῦτά ἐστιν, “ {Πα 5 81], εἴο. 6. καταπέμψῃ ἀθ. τινάς, “ Ξεη5 

αἀδδα ἴο 5 ἴῃ τεραϊαγ οτον8..᾽ 1. παραλ, τ΄. πορϑ., “Υ ἃ [4156 τεοκοη- 
ἴῃρ οἵ ἰῃς ἔεισυ ἄπεβ.᾽ ΟΒαύοῃ Βαά ἴο δοσοουηί, δοσογάϊηρ ἰὸ πιοίδῃ 

(ν. ΟΒαγ. 2, απᾷ Ῥεΐονν, 22, 3), ἰο Αδαςὰβ ἔογ 411 (ἢς ἔξεεβ δε ἰοοὸῖκ ἴῃ. ΤῈ 

(δε ἀδδά δὔὲ πυτηθσγουῦβ, 6 σοπηΐβ οα Ῥεΐῃρ δῦϊβ ἴο ροοϊζεῖ βοιηβίδιηρ οἡ 

{ῃς 510 ἔογ Ηἰπι561:. ὥ, 10. ὡς ἂν... ἀπολάβοιμι : ἔογ ι.56 οὗ ἄν, 
ν. Ὁ. 216,1, ἢ. 2; Η. γ41. ΕῸΓ ορί., ν. ΟἼΔ7.ἐ (11, 1). 19. ἡμῖν: 

εἰδιοαὶ, ἃ5 ἔγεχαθεν ΙΓ σα νεῦρ5. (ΟἿ. ΟΠ αγ. 24 (31, 1). 18. νῦν 

δέ, κτλ.: 1 15 διηυϑίηρ ἘΠΟΌΡἢ ἰὸ δαΥ ἐδ ἀγοῃ-πηδεγίακοῖβ, ΗΠ εὐηλεβ δηᾶ 

ΟΠμάγομ, σοι ρ]διηἶηρ οὗ Ἃ18]}1 {{π|65 δηα {ῃς 1ΠΓΟΥΙΟΥΓΥ οὗ τηοάδτῃ σΟΥΡΒ685. 

Βαΐ ἴῃ 1ῃ6 τϑιηδιηϊηρ ννοσγ 5. οὐ [815 βρεεοῦ [6 ΒΟΥ Ρᾶ5565 1ηἴο Βοοσοῆ- 

ἴηρ 58 {Π1{6. 23. ὡς ἐοίκασι, “45 ΠΕΥ 566, “80 [ᾺΥ 851 οδῃ πάρε. 

24, ταῦτα: νἱΖ. χρήματα. 
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2. ΙΟΘΕΝΕΘ ΑΝῸ ῬΡΟΓΥΒΘΕΌΚΕΘ. 

Ζέορεηθς κο)η7225 σοῖς Φοζγαξφιζες 10 ὁϊα 7 τες φογ16 ἐο ἐλ ἠοτυέῦ τυογΖΩ, 

αγαἴ ἐλαγρές ἀξηι αὐ ἐἦ6 5716 Ζ2726 τοΐξᾷ αὲ ἐκ Ζογέαζῖογε 19 ἐἦδ 2 εοοοῤῥεζς 

απο ἦέ 2007. 

Ῥ. 184. 1. 1. ἐπειδὰν τάχ. ἀνέλ., “45 ΞΟο 845 γοῦ ΓΕΔΟῊ ἐδ6 ΠΡΡΕΓΥ 
νου. 2. σὸν γάρ ἐστιν, “ΓοΥ̓ 1ἰ 15 γουΓ ατη,᾽ εἰς. Αος. ἴο {ῃς τηγίῃ 

ΠεΙα ξο]]οννεά, Ῥοϊγθυϊζε5 νὰ (ῃ8 βθοὴ οἵ Ζειβ δηά 1,644, ννἢ116 (ὐαβίου 

ψὰ5 {ἴῃ6 δοὴ οὗ Τυμάδγευβ. ΤῊ Γουυλθυ, ἰμογείοσθ, ννα8. ἸτΠΟΥἕΑ]  1ῃΠ 68 

Ἰαϊίου, Βα ]εοὐ ἰο ἄδαϊῃ. Οἱ ἐμ8 ἀβδίῃ οἵ [ῃς Ἰαίίεσ, Ῥοϊγάξαϊεβ ορίδϊηςά 
ἔγοῃῃ Ζευβ ἐμαὶ ῃ6 τϊρηΐ ΘΥΘΥῪ ΟἰΠΕΙ αἀδΥ Ἔχοῆδηρα Ἰοἱβ ἢ Ὠ15 Ῥσοίῃου ; 

50 680} Ἰἰνεά οἠβ ἄδύ ἴῃ Ηδάεβ, ἤθη δϑοβῃάβά ἰο [ἢ 8 ἀρΡΡεσ μου], (ΟἿ. 

Ὁ)14]. Ῥεοῦ. 26; Ψεῖρ. Αβδη. 6, 121 Ε΄; Ον!ά. Ἐαβί, συ, 69 ΗΕ. 3. Μένιπ- 
πον τι κύνα, “Μεηΐρραβ, ἰῃς ἄορ᾽; ἰῃδὲ 15, “16 σγῃϊο.᾽ κύων ν}1ὲ5 ἃ ὩΪοΪς- 

πδηλ6 οὗ ἰῃς Ουηίοϑβ, ἔγοσι {ΠΕ 1Ὁ ΒΙΓἢγ, περ]; ρα ηΐ ἈΔΡ0115 δηα 116. ΔΥ̓ΒΕΙΠεΥ 

{ΠΕΣ τεριϊαῦ πϑῖηα (κυνικός) νγὰ8 δίνθη ἴο 16 ηὶ ἔου {Π6 βαηξ γεάβοῃ, οὐ 

ἔτομι τῆς σγπχηαβίυτη (Κυνόσαργες), ΜΏΕΓΘ ΑΠΌΒΙΏΘη65, Τουηάθυ οὗ τῆς 

βεοῖ, ἰδιρῃΐ, 15 τηδίίευ οἱ ἀουρί. ἘῸΓ ΜαηΡΡα5, ν. Τηίτγοά., ἴο ΤοδΔΊοτη. 

4, ἸΚράνειον : ἃ ΟΡ ΓΕ55 ΡΊΟΥΘ, ΠΘΔΙΓ ἰῃ6 δαβίθσῃ ραίβ οἵ (ουϊηΐῃ, τὰ ἢ 

ἐγεααεηϊεα ΌΥ 16]ΕΥ5; ἃ ἔανουία σϑβϑοσΐ οἱ Τίορθηθβ Ὠ]μη56 1. ἘῸΓ ἰῃς 
Τγοευμῃ, ν. ἰο Ιοᾶτοηι. 21, 6πά. 5. φιλοσόφων : 6. 177; Η. 582. 

6. ὅτι: ἰηἰτοάποςβ ἀἄϊγεοῖ φαοίαίίοῃ, Δη4 15 ηοΐ ἴἰο Ρὲ ἰγαηϑιαίς. 7. Διο- 

γένης : (ῃς ἑδηοιβ Ογηῖο, Ηδς ᾿ἰνεα τγουρ ἐπα ργθδίου ρατί οἵ (ῃς ἔουσίῃ 

σεδηΐ. Β.6. ΗἱἴἰΒ5 μαριῖ5 εσα Ἐχοθϑβίνεῖὶν μ᾽ δίῃ δηα δυβίεσε, ἢ15 Θοσθῃ τιοῖ- 

{ἰε5. ᾿πηυτλεσαῖα. Α1] ἐμὲ ἢς ἀβαρργονεα με βοοβεα δηᾶ τυἱαϊοα]εα 1 

αἰτηοϑὶ {γεεάοιη. ----- σοι: ἃ. τῦδ, 3; Η. ὅοο. 9. ἐπιγελασόμενον : 
α. 277, 3; Η. γδὃο, 4. 10. πολὺ τό, κτλ., “Ττεφαδηΐ τγχὰ5 {π6 ἐποπρδί; 

εἰσ. Οὅ.141,Π.7. 12. γελών : 6. 270, 1; Η. γορ8. 14, ἐκ μόν. οἰμ. 

διαγ., κτλ., “ΤΕΟΟΡΏΪΖΑΡΙΒ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Ττεαϑοῇ οὗ {ῃ6 11 Ἰαπηξηίϊαίϊοη, δηα ἰῃς 

ας [πὲ {Ππαν,᾽ εἰ. 17. πήραν: ν. ἰο ΤΊτη. 57 (61, ὃ). 18. θέρμων, 

“Ταρίπεβ᾽; ἃ σοχητηοη τί ]ο]6 οὗ Τοοά. (Οἵ, Βεοκ. Οἤδγ. Ἐχαο. 1 ἴο 8ς. υἹ. 
19. “Ἑκάτης δεῖπνον : οἵ. (ἰαἰδρί. 7γ. Ἡδοκφίβ νναβ ἃ τηγβίθυιουβ αἰν! ΠΥ 

οὗ τῆ Ἰοψεῖ νου], Ὸ ννὰ5 οσεάπεα 1] βεμάϊηρ 411] βοσίβ οὐ δν1] βρισιῖ5 

Ἰηΐο {ῃς ψου]Ἱᾶ δὲ ηἰρῃΐ, αλα γγὴλο δαρϊ ΒΟΥΟΘΥΥ͂ δηα το Πογδίί, δηα ἢ 6 

ΗΚ ὈΙΔΟΙ ατίϑ.Ό. 586 νγὰβ ἱπουρῃξ ἴο βαυσηΐ {16 Ρ]ασεβ Πεσα ἔννο τοδαϑ 

τηεεί, δηα ρσγανεγατάβ, δη ἃ Ρ]δοε5 θτθ τγαοΥ δα θεεη ἄοηθ. Αἵ [Πς 

ΕΠ οὗἩ Ἔν εν τποητῇ α15}685 οἵ ἔοοά ψεῖα οἤδσγβα ἴο ΠΕΥ δὲ [Π6 ογοββ- τοδήϑ, 

Δῃα [15 νγὰβ οαυσὶθα ΟΥ̓ ὈΥγ (ῃ6 Ῥοοῦ ΡξορΙς. ----- ὠὃὸδν ἐκ. καθαρσίον, “ερο 

οὗ ρυγποδίοη.᾽ Τὸ ννὰ5 {ῃ6 σαβίοπι δὲ Αἰ ἤθη5 ἴο Ῥατν {Ππϑδίγεβ ἀπα οἴ αύ 
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ῬΙδοαβ οὗ Ῥ]Π1ο ΑΒΘ ΌΙΥ ὈΥ 5114}1 οἴουϊηρθ οἵ [15 ϑουί, ἘῸΥ οἴου τηθη- 
[ἴοη οὗ ερρϑ ἔοσυ [15 τ86, οὗ. Τνεη. 6, στ6; Ον]ά, ἀς Ατίβ Ατηῃ. 2, 320 ἔ. 

9, 22. ὅπως δὲ εἰδῶ : εἸΠΠρ{164] ΕΧΡΙαββίοη ; ΒΌΡΡΙΥ λέξον οἵ εἰπέ. Οἱ. 
ψίϊατ. Ααςί. το. Οορ., Ν. 1,.. τοδ, νου] οἤδηρθ ὅπως ἴο πῶς. ---- ὁποῖός 

τις, κτλ., “ἀθοῦξ μον ἄοεβ μα Ἰοοὶ δ᾽ 2424. ταῖς... ποικίλον, “σονεγοά 
ψ ἢ ραίομθβ οὗ Ἔν ευὺ σοποαδίνα]α οΟ]οΥ. 

Ῥ. 15}. 4. βούλει --- ἐντείλωμαν : ν. ἴο ΟΙΠδΥ. ο (18, το). 1. τ΄ μὲν 

ὅλον : ν. ἴο Οαζ, 2 (12, 6). 8. ληροῦσι : (ἢ15 δηά [0]. ρατγί5. Ῥτεά!- 

οαἰΐνε, {|πὸ γελῶν Οοἡ ῥγΓενίουβ ΡΔΡΈ. ----- τῶν ὅλων, {886 πηΐνογβα, 45 ἔγε- 

ΠᾺΘΠΕΥ ἴῃ Τοδτοῃ. --- κέρατα : ν. ἴο ΟΟΟΚ, 11 (71, 22). 9. κροκο- 
δείλους : [)6 “ στοσοῦ!!ς ᾽ ψὰ5 οἣξ οἵ [)6 τηοβί ἔδηοιιβ ΒορῃἸδϑιηβ. (ΟἹ. ψιίδγ. 

Αὐτοί. 22. Τὸ 15 Ρυΐ ἴῃ [6 ἔοττῃ οὗ ἃ ἰ4186δ. Α πλοίμου θεβουρῃϊ ἃ ογοσοά!ε, 

τῃμαὶ νγὰβ τυππίπρ Οὐ ἼῈ ΠΟΥ ΟὨ]]4 ἴῃ Ὠ15 175, ἴο 6 50 βσοΟΩὝ 85 ἴο τοϑίοσε 

μογ Ῥογ. “1 Μ1] ἄο 580,᾽ δ γσερ!δά, “1: γοὰ Ψ1Π δῆϑννοσ ΜΠ {τας ἐς 

αασβίίοῃ 1 5841] ρσορουπμα. Τῆδ τποΐβευ Ῥυομλῖβ65 ἴο 40 580. “ ΤῈ] τη6, 

ἴδῃ, 5αγ5 {Π6 σγοςοῦ!]α, ὁ δηὶ 1 ροΐηρ ἴο ρῖνα γοὰ "δΟΙΪΚ γοὰγ ΤΟΥ͂ οἵ ποῖ δ᾽ 

ΝΥ δαί 15 [ῃ6. πιοίμου ἴο ἀμϑεῦ ἢ ὟΝ ΒΕΓ ΘΙ ΟἿΘ ΨΔΑΥ ΟΥ̓ [Π6 οἰδεῖ 586 ψ1]}} 

ποῖ τθοονεῦ {π6 Ομ11ἃ. ΤῈ 5818 δᾶγϑ8 “σοὺ Ψ1] ρῖνθ 1 Ἂρ,᾿᾽ 6 ΔΏΒΨΕΥΘ “ὙΟΌΓ 

ΜοΥάβ ἀύα [αϊβα,᾽ δῃα ἀθνοῦγβ [η6 ΟὨ114. Τῇ 58ῆ8 δ58γ5 “γοὺ Ψ1] τοί φσὶνε 
Ὠΐτη ἃρ,᾿ ΒΕ ρίνεβ ἃρ [88 ομἹ]ά, δῃηά 80 δθὺ ψογαάβ ἀγα ργονεαᾶ ἔβα δρδίῃ, 

Δα 586 τησϑὲ τείυσῃ 1 τὸ (ἢ8 πχοηϑίθυ. [Ἃ}ὲἢ0 δἰ ΠΘΥ σα56 586 σδῃηοί σοϊὴ- 

ΡΙαίη ; ῃς ἄοεβ ποΐ ὑγϑαῖὶ 15 οοηίγαοί, ΟΥ̓ 5886 ἄοεϑ ῃοΐ δῆβυγευ ΜΠ γαίῃ. 
ΤῊΘ ρυδιηηλδυδη ΑΡΒΙΠΟηαΒ δάν]5685 [6 τοί μευ ἴο τᾶ [Π6 Ἰαςίου σερὶν, 

δηᾶ τὰ ΟἿ ΜΠ τἢ6 οὨ1|ἃ ὑν 1 ἢ [6 σγοσοα!]ς τησϑὺ οῖνα ἋΡ 1 οτάσθυ ἰο 

σοηνῖοί δεῖ οἱ λίβεῃβοοά. “1 5886 οδὴ τὰμ ἔδβδίου ἰμδῃ ἰὴς ογοςοά!]ο, 

ΥΙεαμα δα ά5, "(15 15. {η6 Ῥεϑί δᾶάνϊοθ, πὸ ἀοιθί, 580 ἔδυ ἃ5 ϑανίηρ τῆς 

ΟὨΙ14 15 σομοεγπβα ; Ὀαΐ {Π6 Βορ ἈΙβιὴ 15 5111 ἀηβοῖνεα,.---- καὶ τὰ... νοῦν, 
“φηά ρῥγδοίϊϑε {86 πϊηα 1 ἀϑκίηρ,᾽ εἰς. 19. σὺ. .... λέγε, “611 ποτὰ 
ἔτοιῃ τὴς ἴο σὸ Βο]} 8. 17. τί δέ, κτλ. : οἵ. ΟΠατ. 2. 19. ἕνα 
ὀβολόν : ν. ἰο (δγ. 20 (27, 3). 27. πάντα μία Μύκονος, “ 411 αυϊίε 
ΑἸἸΚο.᾽ Μγοομοβ, ομδ οἵ (86 Ογοϊαδάδθβ, [ῃ8 ρῬΡβορὶβ οὗ ψνῇ]οἢ ΕΥῈ 81] βαϊά 

ἴο 6 Ῥα]4 ; ψἤξηςσε (ῃ6 ρύόνεσρ. ΒῸΥ ΟἴΠΘΙ ᾿πϑίδηοαβ οὐ [ῃ6 ῥτόν τ, οἵ. 

Θίγαθο, 1οῸ, Ρ. 487; ΡΙαίατος, ϑυρ. 1, Ρ. ὅτ6 ΒΒ. (Οὐοηβαϊέ {μ6 ποίς οὗ 

ἨἩεπιβίεσῃ. οὐ ἘΠ15 ράᾶϑβαρα. ----- φασί, “45 ἴμεν 5αγ.. 428. κάλλοις: 
6, 1τδὃο, τ; Ἡ, κὃ4, Δ 

Ῥ. 1356. 4. 1. «Λάκων : ἱπαβτηθοἢ 845 ἢῈ νγϑ ἰδε δοὴ οἵ 1,κἄβ, τς 

οὗ Τυημάαγει, Κίηρ οὗ ϑραγτία. 6. εἰ δοκεῖ: ν. ᾶῦονε, 1,1. 7. ἐκλε- 
λύσθαι αὐτούς, “1πεὺ νας Ὀεοοτὰα εἰεητηαίε.᾽ ἀΤἐἋ12, οἷς --ΞΞ τούτοις οὕς. 

------ ἀπένεγκον : Αἰές ψουἹα ἢανε θεεη ἀπένεγκε. (Οἱ. Νεῖςἢ, Ρ. ό7ο. 
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83. ΓΗΑΒΟΝ, ΗΠΕΕΜΕΘ5, ΑΝῸ ΠΙΝΕΚ5 ΡΕΑΏ. 

7 ͵εγηχες ὀγέζεος α αγέν οὗ ἀεακαῖ ἐο ἐζέ “ἦογε οὔ δένχ. Ολαγορ αἰϊζεείς ἐδαΐ 

Φεγογό σηεδαγ  ἤγρ, ἐζεγν τεσ ζα» αδίαἶ αὐ ἔάεν λααΐ ὀγοιιρἠέ τυξέζ ἐδδηε 2 "οτι 

ἤϊε. Αὔεγηεός βέαΐξίογις Ψέγεσοί αὐ ἐδε ὀγίαάρε, ἀγα] 5665 ἐλαΐξ ἐλές Ζγι)ιέγεε 071 

ἧς οίγίοεζν κα) Κζίφαϊ οτεξ. 

1. ΜΠ {π1ὶ5 ἀϊαίοριθ σοπιραγα ( αίδρὶαβ ; δηᾶ αἷσὸ Ῥ]αίοβ αογρίδϑβ, 

Ρ. 524 Π., ΜΒΙΟΝ βθεῖηβ ἰο ἢᾶνα ρίνθη Γλιοΐδηῃ πλὴν 645 Ῥοίῃ ἔοσ (ἢ 15 

ἀϊαϊοσας δπα (αίαρια5. 14, ἡμῖν: ἃ. 184, 3, π. 4; Η. σοῦ. 16. ἣν 

τραπῇ ἐπὶ θά,, οἶχ. περιτ., “1 10 Ἰπο]1η6 ἴο Οἠδ 5166, ΟΥΕΥ Ψὰ ρο.᾽ ΒῸΓ 868 

οἵ ρϑτί., ν. α. 279, 4, π.; Οὐ. 501, 6, ἢ. 23. γυμνούς : οἵ. (Παγ. 20. 

Ρ. 1327. 1. καὶ οὕτως, “ενεη ἴῃ ἰδὲ ο456.᾽ 2. τὸ ἀπὸ τούτου, 

“ἔγομι (Πϊ5. {Ππὴ6 οἡ.᾽ τό δάνεσγθιαὶ. (Οἵ. τὸ ἐπὶ τούτῳ, (ῆδτυ. 7 (16, 15). 

5. παρὰ τ. ἀποβάθραν, “«ἱ {με Ἰαάἀεγ.’ 2. 8. οὑτοσὶ τίς ὁ πρῶτός 
ἐστι : ποίϊοβ δισδηρειηθηΐ οἵ νγογάβ. [75.184] οὐὔάϑυ ψεῦε, ὁ πρῶτος οὗτος 

τίς ἐστι. οὑτοσί, “115 τηδῃ ΠΕΓΘ,᾿ 15 ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ ρ]δοεα ἢγβί. 11. τὸν 
τρίβωνα, κτλ., “ [ογϊππηδίθν 1 αἰά ποῖ Ὀτΐπρ ΤΥ οἷοαῖκ τ πη. οὐδέ 

εἰ ρμαίϊο. Οἵ. Ομαῖ. 17 (24, 23). ΕῸΓ τ. τρίβωνα, τὸ βάκτρον, ἀπά 

ἡ πήρα, οἴ. Τίτα. 57 (61, δ). ὃ. 16. Χαρμόλεως : τεξεγξαηςα 5 ὑγοῦ- 

ΔΌΪΥ Πδά ἴο ἃ τε] ομβαγδοίεσ, πουρ ὨΟΥΠΕΤΕ 6156 ἀἄο ψὰ μδαῦ δηντῃίηρ 
ἀρουί τη. 19, αὐτοῖς φιλήμασι, “ Κἰ5865 Δηα 4}. 4. 21. ὁ τὴν 
πορφυρίδα: ν. ἴο (δ. 9 (18, 7). 24. Λάμπιχος, Γελῴων τύραννος, 
“Ἰ Αὐαρ 5, ὑγγαηὶ οὐ (ε]4,᾽ ἃ ψ611-Κηόννῃ οἰτγ οἡ [86 δουΐῃεσῃ σοαϑβέ οὗ 

ΘΊΟΙΪΥ. 27. τί οὖν; “νῶν, (ἤδη ̓̓  τερεαίβ {π6ὸ ργενίουβ ᾳφυδϑίϊοῃ δ 

[ῃς Ὀεριηηϊηρ οὗ [Π6 ΔΉ ΟΥ, ἃ5 ἵνα 50 οἔΐδεῃ ἴῃ ἘΏΡΊ]5ἢ. 

Ῥ. 188. 1. σοι: εΕἴΠ10Α4] ; ν. ἕο Οαζ. 1. 95. οὐκοῦν ἀλλά, κτλ., 
ἐΧ6 11, Ἰεὲ τὴς Κεααρ δὲ 1εαϑί,᾽ εἴς. 6. ἐφεστρίδα : 54πι6 ἃ5 πορφυρίδα, 
͵α5ὲ ἃρονϑ. ὅς. 15. Δαμασίας : οὗ ΑἸΡὮ]ΡΟΙ]Ι5, νἱοίοῦ ἴῃ τῃ6 ἔοοί 
γᾶςεβ δἱ ΟἸγτρία, ΟἹ]. 115. Οἱ Τιχιρῆ. 11. 16. ἔοικας, “γοι ἸοΟΚ 

{|κ6 ᾿ἰπλ.᾽ ----- οἶδα --- ἰδών : ̓ηα. αἴθ. (. 28.0.0 ἩδΙε5 γ)͵ὰ5 ραίζοῃ οἵ 

συ Δ 5[1Ὁ βροτίϑ. 21. ἐπεί, “ οἰμευν θεῖ; 11{.,) ὁ δίησα (1 γοι ἀοη ἢ) γοὰ 

0111, εἴς. 2ᾷ, τ΄ κηρύγματα : [ῃ68 ΡΈΌΡΙ|ΠΙς ΡτοΟοϊδιηδίϊουμβ οἵ ν]οΐοτυ ὈΥ 

1ῃς Βεγδ]ά. 6. 30. τ. ἐντάφια, “ρτανε-ο]οίμαβ. ; οἔΐεῃ νεῖν ἥης δπά 
Ἔχρεηβῖνο (Ἕ(Ε, Ὡς Ἱμλιοία, 11. 

ῬΡ. 159. 2. ἀνεκήρνξε, “ Ργοοϊαϊτης γοι᾽; νἱΖ. 48 Ῥεπείαοϊοσ. 6, τί 
. πάθοιμι : οὗ. ΟΒᾶγ. 2 (11, 23); Τίτη. 39 (51, 28). 8, 19, ὁ σεμνός, 

κτλ: ΜΠ] [815 ἀσβουϊρίοη σοιηραῦα ΤΊτη. 54 ἔ. 14, βρενθνόμενος : 

οἵ. Τίμα. κ4 (59, 4). 15. ὁ ἐπὶ τ. φροντ., “Ἰοβὲ ἴῃ Ὠἰβ ἐπουρβίβ.᾽ 
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17. φιλόσοφός τις, “4 5οτί Οὗ ΡΒΙΠΟΒορμεσ. Μεηΐρραβ βρξαῖςβ, 85 
1Π6 ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΊΠΕΥ --τ ἃ τηϑη Οὗ [15 οὐῃ ΟΙΔ585 --τ ἈΡΡΕΑΥ5. Ὄροη {π6 506 η6. 

24, λόγους ἀκανθώδεις, “(πον ἀοοίτίπεβ δηᾶ ἰμνοϊνεα βρεουϊδιϊοηϑ. 
25. ἀλλὰ καί, “πᾶν, ἐνεη. 

Ῥ, 140. 2. ποία, κτλ., “ψῇῆδέ ρΆ]]1οῈῪ οὗ ΠΗ οδτβ σου]Ἱᾶ ΠοΙά γοι ν᾽ 
9. 7. πέντε μναῖ : Βοιηείῃϊηρ᾽ ΤηοΥ6 [ἤδη δὶχ ρουηάϑ. 11. πέλεκυν τ. 

ναυπηγικῶών, “4 581ρ-ΟΔΥροηϊογ 5. Χο. ἘῸΓ σοῃδίγαοίίου, οἵ. ῬΓ͵ΘΔΙΏ, 1, 

τέχνην τ. βαναύσων. Ἐτεαπεπῖ ἴῃ Γπιοίδῃ. 19. βούλει --- ἀφέλωμαι : 

ν. αὔονε, 2, 2 (135, 4). 23. καάθαρμα : ν. ἰο ΟἾΔΙ. 1τὸ (18, 20). 

27. κολακείαν, κτλ., “ ΒαίίεΓΥ, ἡ] βεγνεα Π Τηδην ἃ σοοά [τη ἴῃ 

Ὠἰβ 116... 90. τ. ἄλν. κ. τ. γεν.» “γουτΐ ἔγαβάοσῃ ἔτοχῃ τερτεῖ, αηα γουγ 

ΠΙΡ ϑρΙτΙ5. 

Ρ. 141. 1. μόνος τ. ἄλλων : ν. 1014]. Μετ. 2, 1 (125, 4. 9. ἀλλὰ 

καὶ, “Ῥυϊ ταῖμοτ.ἢ 10. 10. λύε τ. ἀπόγεια, “ἴοοβε [Π6 τηοουηρϑ." 
12. εὔθυνε τ. πηδ., “πιϊηά {π6 ΠΒο6]ηι. 193. εὐπλοῶμεν, “αἱ, νογαρα 
ἴουβ)! 1Π, 14. σὺ ὁ, κτλ., “γοῦ ψῃ0 1.81 δᾶ γουγ Ῥεασὰ ομπορρεά 

οἵ, 19. τὰ ποῖα: ν. ἰο Τίη. 28 (46, 16. 44. ἐπὶ τ. σοφίᾳ, “ἔοτ 

15 ψίἰβάοιη." 2 7. ὃς ἔσπευσα, κτλ.: ΜΕΠΙΡΡῈΒ σοχητηϊεα Βα] οΙ46 ; 50 

ἱΐτγὰβ 5α]ά. 12, 29. μεταξὺ λόγων : ν. ἰο ΟΙαγ. 24 (30, 12). 

Ῥ. 1422. 5. κἀκεῖνα : τερεαῖβ [ῃ68 5ι0)]εοι 1 βίσομρ εἰ ρ δβί5. 

6. ἀφθόνοις τ. λίθοις, “ὙΠ 5ἰοη 65 ἱΠμ ΠΟΥ 016. ϑ8. τούτῳ: (ΟΡ., 
ΜΟΙ, 229, ΟμδηρῈβ [815 ἰο τουτωΐ; ΟἰΠΟΥ 586. ΔΥ[1016 νου] 6 ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ 

ὙΠ ΠΟΌ. 10. σὺν γυναιξίν : ΤΟΥ [ΠΕ͵΄Δ4] σΕΥΘΙΊΟΏ]65, ν. ΒΘ οΚ. (ἢ δτ. 
Εἶχα. ἰο 586. ΙΧ. 18. 15. τυπτομένων, “ 5ἰγἸΚίηρ {πειηβεῖνεβ. ..-..-. 

ὁπόταν, κτλ., “ΜΠ Θη ἐΠΕ6Ὺ 5}4]1} ρσαίμεῦ ἴο ρῖνα τὴθ Ῥατ14].᾽ 17. γεννάδας 
εἶ, γοι δῖα ῥ᾽ οῖκγ.’ 19, εὐθεῖαν ἐκείνην προϊόντες, “κεερίῃηρ [Π6 5ίγαϊρ 

τοδά ἔογνψαζά [ἢθτρ.᾽ (Ὁ. 159, ἢ. 5; Η. τοο, ὦ, α. 21. προΐωμεν, κτλ.: 

ϑαϊα ἴο 5 ξε]]ον-ἰγαν 16 5 αὐίεσ Ἡθυτηθϑ δηα Οβδγοῃ ἢᾶνα βίαγίθα Ῥδοϊς. 

24. τροχούς, κτλ. : Δ]]δίοῃ ἴἰο ἱχίοη, ΘΙβύρθαβ, ἀπᾶ ΤΙγὰβ. (ΟΕ, Οὐ. 
11, 576 Ε΄ ; 593 Εἴ.; Ον!ά, Μεί. 4; 457 Πν ; Νεῖρ. Αδῃ. 6, πον ἢ. 

--......ς.-----.. 

4 (ΗΠΑΝΟΝ ΑΝῸ ΜΕΝΙΡΡΌΞΡ, 

Ολαγον ἐἰρηεασιαῖς ἐς οὖοἑ οΥ “7εηίφῥι5, τὐΐο παΐζν γοζέδες ἴο 2αγ. 

Ῥ. 143. 1. ΤῊϊ5 πῖδὺ ΡῈ ἐπουρῃϊ οὗ 25 δὴ ᾿ἰῃοϊδεπξ Ἰὼ {86 ἘΠῚΡ 758ὲ 
ἀεβουρεα,. 1, ἀπόδος, κτλ., “ῬΔΥ Ὠ16 ΥΟΌΥ ἔἕλγθ, γου γ8504]. 2, εἰ τοῦτό 

σοι ἥδιον, “1Γ 1{ 15 ΔΩΥ͂ ΡΙΘαβασγα ἴο γοα. 3. φημί: ν. ἰο 1914]. Θθεοτ. 
2, 2, (ττο, 16). ----- ἀνθ’ ὧν, “ ἔοτ {Π15, {παΐ,᾽ εἰς. Η. κιδ, ὁ. 55. οὐκ ἂν 
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λάβοις : (. 226, 2, ὁ; Ἡ. 722. -----. τ. μὴ ἔχοντος : α. 283, 4; Η. ὃ2ο. 

138. μάτην, “ἴο ἢο Ρυζροβδε᾽; 1.6. 50 ἴα δ5. ΟὉμβαίοῃ 15 οοπῃοεγηξά. 

ὥ, 17. νὴ Δί᾽, κτλ., “ὉΥ Ζειβ, 1 πὶ ἴῃ ροοα ῬὈιιβίμεβϑϑ {ἢ,᾿ εἴς. ἘῸΓ 
ὠνάμην, ν. ἴο ΟὮδΓ. 24 (31, 4. 19, οὐκ ἀπο, σου, “1 5μΔηἾὮΊ]εΐ γοιῖι ΟΥ̓. 

20. τούτου γε ἕνεκα, “45 ἴοΥ {Παΐ,᾽ εἴς. 23. δέον : 58ς. ἐστίν. 
Ρ. 144. 5. μόνος τ. ἄλλων : ν. ἰο Τ) 14]. Μίαγ. 2,1 (125, 4..- 6. οὐδέν, 

κτλ., “τῇαξ 15 ποιίῃίῃρ ΏΘη 186 ἕαγε 18 ἰὴ ααρϑίϊοῃ.ἢ 7. θέμις, χι-. 

8. 9. χάριεν λέγεις, “4 οενεῖ 1464 (μα. 11. μὴ ἐν. οὖν, “ ἀοῃ Ἐ θοΟΐΠΕΥ 
1Πεη.᾽ 13. θέρμους. .. καὶ τ. ὭἝικ. τ, δεῖπνον : ν. ΔΡΟγΕ, 2, 1, 6η6. 
20. κοὐδενὸς αὐτῷ μέλει, “Δη4 ἢδ ΟΑΓ65 ἴοΓ ποροᾶν. 22, ἄν σε λάβω 
ποτέ: δροβίορεϑὶβ. Οἱ. (οςκ, 29 (δ8, 29. 29. ἂν λάβῃς, κτλ., “Ζγου 

οδίο ἢ τγ6, ΤΥ σοοά 517, --ν δῇ, θαΐϊ γοῦ νγοη  οαΐος πλε {ὐνῖςα. 

---οϑΚ.κ.- . 

ὃ. ΜΕΝΙΡΡΙ5 ΑΝῸ ΑΕΑςΓῦ95. 

7 η7ορήῤῥης, τοί δασς ας οἰσθγοηθ, 5665 για φουδγοες εὐΐΐᾷ γεαην οὔ 16 
αποῖογιί τυογίλίος, 

Ρ.145. 1. 1. πρὸς τ. Πλού. : ΒΕ σουχίξοιϑ!ν 5ύεδὺβ ΌῪ (ῃ6 σοά οἵ 
τῆς Ἰοννεῦ ψ οΥ]ά. ----- περιήγησαι : ν. ἰο ΟΠΔΥ. 1 (11, 132). 5. Κέρβερος : 

1Π6 τηδην- ϑδάςα τναίοῃ- ἄορ δ τΠ8 ραίβ οἱ Ηδάββ. 6. Πυριφλεγέθοντα : 
ν. ἴο ΟΒαγσ. 6 (15, 11). 9. Ἤρινῦς : ἀνεϑηρίηῃρ 66 }165 ΟἹ ἔθ γ1}0} 16 αϑρεοῖΐ, 

τῆτες ἴῃ ΔΌΤΏΘΟΙ, --- ΤΊΒΙρμοης, ΑἸεβοΐο, δηά Μεραεῖα. 193, ᾿Ιδομενεύς : 
Κιηρ οὗ Οτείο, Ἰεδάδυ οἕ {π6 Οτείδῃβ Ὀείοσε ΤΥοΥυ ; Α͵αχ, ϑοὴ οἔ Τ εἸδιηοῃ, 

ποχί ἴο ΑΟὮ1165 Ὀγανεβίὶ οἵ τῆς ασεεκβ; Τθιομῆεαάς, Ἰεδάδυ οἕ τῆς Αὐρῖναϑ. 

ὦ, 16. βαβαῖ, κτλ., “ ὈΙε55 τη6, Ἡοτηθσ, μον 186 ρτεαΐ μεύοαβ οὗ τὩγ 
ΒΟΏΡ5 [16 οαϑὲ ΠΡΟ {Π6 στουηά, ἀηκπονῃ δηά πρ]γ,᾽ εἰς. 18. ἀμενηνὰ 

. κάρηνα, “[ε6}16 μεδάβ, ἴῃ νεΥΥ γαίῃ. Αἡ ΙΕ ΤΟ ἜΧρΎεββίοη ; οἱ. 
Οἄ. το, 521. ἘῸΓ ὧς ἀληθῶς, ν. ἴο Τταδτη. τὸ (5, 29). 20. Κῦρος: 

ν. ἴο Ομαγ. 9; ψ ευα αδὸ Οτοόεθῦβ. 21. Σαρδανάπαλλος : ν. ἴο (δγ. 23. 

22. Μίδας: ν. ἰο Τίῃη). 42. ----- Ἐέρξης : Κίῃρ οὗ Ῥεγβία, δῃὰ 1εδάεσ οἵ 

186 Ῥεγβίδῃ μοβίβ ἀραϊηδί ατεεοα, 480 Β.6. Ταδὶ Ῥεῖον, τεξεγεποα 15 της 

ἰο {μ6 Ὀγάρσε οὗ θοδίβ. Ὀγ ψῃϊοῇ ἢ ογοββεά {ῃ8 Ἡδ]]δβροηΐ, δηα [6 σ8Δ}8] 

Ὀγ ψ ΙΟμ Βα οσαΐ ἐὨγοΌρΡἢ {π6 ἰβίμηλαβ. σοηηδοίίηρ Μοαῃί Αἰμοβ ψι ἢ {μὲ 

ταδὶ αηᾶ. 29, εἶτα: ν. (οοῖς, 2 (63, 10). 2425. οἷος, κτλ., “Ὀαυΐ ψηδΐ 

ἃ ἥρατο (Υοαβϑαβ οαϊ5 "᾿ 

Ῥ. 146. 5. οὐκοῦν ἀλλὰ, κτλ., “ΜΟ6]11, 1 Ψ11] δὲ Ιεαβὲ βρὶς ἴῃ {δε 

οἰ εμιϊπαίβ 6] ον 5 ἔδοθ, σοῖς ψηδί ταν. 8. 7. βούλει ἐπιδείξω : 
ν. ἰο Οβαγσ. ο (τ, 10). 9. Πυθαγόρας : ν. ἰο (Οοοϊκ, 4, ἀΔῃα 24552772. 
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10. Ἡϊφορβε : ν-. ἰο Οοοῖ, 17. 19, χρυσοῦς ὁ μηρός : ν. ἰο (οοκ, 
1ὃ (77, 20). 14, φέρε ἴδω: ν. ἰο ΟἼἾ α΄. 4 (14, 12). 16. ὥστε οὐ 

τοῦτό σοι ἐδώδιμον : ν. ἴο ΟΟοοῖ,, 4 (65, 18). 19. οὐδὲν ἴσον, κτλ.: 

ΔΙΙαβίοη ἰὸ ἐῃ6 Ῥγίμαρογαδῃ ἄορτηα αποίβα ἴῃ ποὶβ ἰο Οοοκ, 4 (66, 10). 

4, 22, οἱ ἄλλοι: νἱΖ. Βίαβ, (ὮΪο, ΟἸΘΟΡυΪα5, αηα Ῥευϊδηάθσ. 29, ἑπτὰ 

δέ, κτλ., “ΠΕ Ὺ δ΄ βενβῇ ἴῃ 811, γοῦ 86ε6. 26, ὁ τ, φλυ. ἐξην., “6 50 
σονεῖοά σι ὈΠβιεῖβ. 2427. ᾿Ἡιμπεδοκλῆς : ν. ἰο Τσᾶτοίη. 12... 29. χαλ- 
κόπου : ἃ πιοοκίηρ' {Π16 Οὗ ἘτηρβάοοΙἝβ5, ἴῃ δἰ] αβίοῃ ἴο [η86 ὈΤγάΖθη 5]ΌΡΡΕΙΒ 

ΜΏΙΟΏ ἢὨδ ἴ5. ϑαϊὰ ἔο ἢανε ΟΥ, δηα ΟἿ οἵ ψΏΪΟ, 85 [06 βίοσυυ ρΡΌΘβϑβ, ν)85 
[γον ὉΡ ΟΥ̓ Δείηα δἵίεσ μῃ6 δα οαϑί ἨΪΠΊ561 ἰηΐο (ῃ8 οτδίθυ. ---- 
τί παθών, “πον ἀϊά γου ρεὶ ἰῃς ποίϊομ,᾽ δίο. ΜΈΎ. τοῦ, ἢ. 7, ὦ. 

Ῥ, 1477. 1. μελαγχολία τις, “ἃ βοτξ οὗ τηδάηε85.. 93. πολλὴ 
κόρυζα, “ στεαὶ βΒιαρι τ γ. 4. οὐκ ἀνάξιον ὄντα, “45 γοῦ Μ}ὲ211 ἀδβεγνβά. 

5. ἐφωράθης γὰρ τεθνεώς, “ἕοτ 1 οαῃια ἴο ἸΙρῃΐ {παὶ γοι μδᾶ ἀϊ6α.᾽ Τί 
γγὰ5 δἰ]εροα τπαξ Ἐτηρεβάοο]θϑ᾽ 85. ΓεΆβ0} [ΟΤ σδβίηρ' ὨΙΠ561 Ἰηΐο Αδίηα γγ)ὰ5 

ἰμδαὶ τπετς ταῖρι θ6 πὸ τυ] Π655. Οὐ 815 ἀβθδίῃ, δῃά 50 ἢ6 τηϊρῃξ 06 ἢ6]4 ἴο 
Ὀς αροά. ὙΤλδ 5ΠΡΡῸΓῚ ννὰβ {π6 δ|16ηΐ τυ] ζη655 ἀραϊηϑί Ὠ]τη. 8. μετὰ 
Νέστ. κ. 17αλ. : «Ἰ]αδίοη ἴο {6 πεχέ ἰο {Π86 1αϑὲ σμαρίεσυ οἵ Ῥ]αΐο᾽β Αροϊορυ, 

ΜΠ Εγα ϑοούδίοϑ ἜχρΊθββαβ Ρ]ΘΆΒΌΓ6 αὖ ἰῃ6 ργοβρθοῖ οὗ βῃ]ουίὴρ ἴῃ {Π6 αἴζει- 

11ε, τ Ππουὺὲ ἔδαν οὗ σεπβόούβῃιρ, σοπνοιβαίίοῃ ἢ Πο886 ΠῃῸ δα βυξετγεα 

πἀπ͵αβὲ οοηάετηηδίίοῃ, οΓ ηὴο Πα δε αἰβεηριϑηθα ἴοσ {πεῖν οτθαΐ 

νυϊϑάοτη. Ῥαϊαμηεάθβ γγχὰβ ΟἿΒ Οἵ {ῃ6 σϑῆβσαὶβ θείογε Ττου, σοηαεμηηδά 

αἱ 1ὴ68 ᾿ηϑεϊσαίϊίοη οὗ Οὐγβϑεαβ οὐ {86 σῆδγρα οὗ ἰγβαβοη, δπηα ϑίοηβα ἴἰο 

ἄφβδίῃ. ὄ. 21. καὶ τά γε, κτλ. : οἵ. [᾽6 ΒΙΠΆΠΑΥ τη κθ οὗ (ῃ6 Ζγέ 

ῬὨΙΟΒοΡρΒοι, Τογοη,. κ. --τ. αὐτά, “5ιτρ]γ. 24. ἀλλὰ ἑώρακας, “Ῥαΐ 

γοῖι 5807 ἴῃ ψηδΐ τπδπηθῖ,᾽ εἰς. Τῆδί 15, 11 15 ὸ οπ θυ {Π6 ΒΟ οοΙβ δανα 

ἀερεπογαιεά, ἔοσ γοῦ Κηονν μηδὲ {π6 ξουσηθιβ ἐμΘΠΊβεῖν 85 ὑγΈγα. --τ παρὰ 

σοί: ἰῆξ ἄδι. ΠΘΙΘ δέξου νου οὗ τηοΐΐομ, ἴο τηδτῖς ἘΠ6 τα ϑα]ὲ οὗ [Ὧ6 τηοί] οΏ, -- 

“Ο81η6, 8η4 σεῦ 1 του. 25. ᾿Αρίστιππος : {πε Τουπάεσ οὗ {π6 

Ογγδηδὶς βοῆοοὶ, πο τηδᾶβ ρ]θαβασα ἰπ6 ΠΙρμδϑὲ δἱπὶ οἵ 116. (ΟΕ, (Ις. 

1)6 Ο..3,531. 26. μύρου : 6. 171,2; Η. 576. ----- ὁ δὲ τ. ἐν Σ᾿, τυρ. 
θερ. ἐκμ. : 1ἴἃ 15. ἃ 5]δηάδσ οὐ (ἢ ραῦτί οἵ ΜϑηΙΡΡαβ ἴο ΠΡΙΥ ἐπαὲ ΡΙαῖο 

ΡῬΙαγεά {86 σουγίϊου 116 δὖ τ1π6 οουγί οὗ ΤΙΟΉΥΒ15 [ἢ ΔΩΥ͂ ᾿ΠΠΡΓΟΡΕΥ ὙΆΥ. 
28. φρονοῦσιν : 5 ]6 οἰ σΘηθτα], ἐΡΕΟΡΪα. 

Ῥ,. 143. 2. οὐδὲν εἰδότα : Θοογαίε5 8414 ἰῃαὶ {Π6 στεαὶ ἀἰβειποιοη 
Ῥείνγεθῃ κἴπη πα οἴου τθῃ γγὰ5 80 [Π15: [Π6Υ 6ΓΘ 411 Θ4αδ!ν Ἰρῃμογδαηΐ; 

αὶ ἔμεν τπουρῃς π6ν Κηδνν ϑοιηθίμίηρ, νυ 81186 ῃ6 αν ῃῈ αἸ4 ῃηοὶ. (ΚΕ 

ΡΙαΐ. ΑΡροϊ. 2ωρϑέψε; δῃᾷ (ίο. Ταβο. 150. 1, 4, τό. 6. 6. Χαρμίδης, 
κτλ. : αἸβορ 165. οἵ δϑοοζαδίββ. 7. ὁ τοῦ Κλεινίου : νἱΖ. ΑἸΟΙΙΔά658. 
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9. οὐκ ὀλιγωρεῖς τ. καλῶν : [15 15 ἃ ΠΠ{11|6 ἱποοπδιβίθης νυν αὶ 15 ἔτγε- 
ααΘΏΠΠΥ βαϊά εἰβοννμοτα ἴῃ ἴμεθ8 ἀϊαϊοριεβ ΤΆ 411 ψεῦα δα θα} Ρα]ἃ ἀπά 

ἢδλί-ποβϑά, δηα 811] {πδΐ, {πθυβ νγὰβ οἱ σουγβα πὸ θεδαίγ. ἵαιοίδῃ μά ᾿διξευ 
Βαανα εξ {15 ΒΟΟΗ͂ ου. 10. τί γάρ, “ψῇγ, ψῇῃαί;, εἰς. 14. ἔοικα. 

-- γελάσεσθαν : ν. ἰο (Βαγ. 6 (τό, 3). 

----.-.ὄἕ ἡ .- 

606. ΡΙ ΤΟ, ΟΕ νεᾷκοῦθ ΜΕΝΊΙΡΡΙ5. 

Ογοόρις εογρῥίαζ)ις 707. ἀϊηιδείγ ἀπε οἶδεγς ἐο ίμέο, ἐδαΐξ “7εγἼῥις τοὴΐξᾷ Ζ1ς 

.7467γ5 ἀγα] οτἦές ρῖσες ζ227722 210 σον ογέ 221 δοισαϊζζ, ἐδ εν ζοσί ργαγαφηζ. 

1. 21. παροικοῦντα : ῥτεάϊοαίϊνε. Ὁ. 270, 1; Η. 798. 22. κατά- 
στῆσον, “5εἰ ἷἰπ) ἄοννῃ βοιηθύνεσα (πῃ ααϊδί), οὐ,᾿ εἴς. ϑοθδθέεσ, μον- 

δυο, οἤδηροβ ἰο μετάστησον, δῃα (ΟΡ. δΔῃηα ΕῪ. ἀρΡῬγονθβ. 429. ὁμόνεκρος 

ὦν, “ννῆο 15 γοῦγ ἔε!]ον ἀδαά- τη. ΟἾΪΥ ἕοὰηα ΠΕγΘ. 

Ῥ, 149. 8. τί ταῦτά φασιν; “νῇδί (ο ἐΠ6Υ πηθδῃ ὈΥ {μ15}᾽ 5Βοτί 
Ἔχργεββίοη ἔοσ τί ταῦτά ἐστιν ἅ φασιν. ὦ. 20. οὕτω γινώσκετε, κτλ., 
ἐτεβί αϑϑυγεά ἰῃαΐ 1 514}1] πενεῖ οεαβε. ΤῊϊ5 βαϊα δέζεγ ῬΙαΐο μδ5 τειἰτεά. 

ἘῸΐ οοῃδίγαο,, οἵ. Χ. ΑἼΔΡ,1,3,6. 2427. πάντων ἐκείνων : οἵ. Τυά. Ἅος. ὃ, 

ἔοΥ 511 σε. [}5081}1ν [Π6 80ο., 45 ἴὰ ΤΊΠ,. τὸ. 390. κτημάτων : ἴοΥ 

115 δηᾷ τῆς 01]. σεη5., ν. ἴο (δῦ. 13 (22, 15). 

Ρ. 150. 4. γνῶθι σαυτόν : ἃ 96.) Δοοτεαϊίεα ἰο ΠΟ. Τὶ ννᾶβ8 
Ἰη5οΥ 64 ἴῃ ροϊάβῃ Ἰϑίξουβ ἴα τὴς ΒΘ ΕΙΡΐο ἐθρ]8 οἱ Αρο]ο. 5. πρέποι 

γὰρ ἄν, κτλ., “ἴοΥ ᾽ὍΧΨ1] ὈῈ ἔμπα, βὰπρ ἴο ἰῃς δοσοιηρδηϊμηθηΐ οὗ σΥΌδ 5 {1|τ6 

{.656. 
----....--Ἐ --. 

. ΜΕΝΙΡΡΟΚ ΑΝῸ ἩΒΕΆΜΈ5. 

ἤηερήῤῥωμς αδῆς Τἤεγηεες ἐο 2οΐγέ οί ἐο Ζέγε ἐδ 26750715 γαεοις εὐο671 αἰσψέ 

70» ἐξεοῖγ ὀεαπέγ, ἀγα πιογαζζχες, Ζαγεζεί. 7 δ ϊοε, ουέ7, ἐδέ σὐμζζ ογ΄ δέσει. 

1. 7. ποῦ δέ: ψΙ {815 νγὰ αὐ ταἰγοάποξα ἰηἴο ἐμ τηϊάβε οἵ ἃ σοηνου- 
βαίΐἼοη. 9. κατ᾽ ἐκεῖνο, “γοπάει. ἀ[ἔῚἿῸΟ, ᾿γάκινθος : ἃ γουτἢ οὗ Τ,4ςε- 

ἀδθηλοῃ, ἔδυ οῦβ ἔου ἰβ Ῥεδαΐγ. Ποῦ ἢ6 ψὰβ Ῥεϊονεά Ὅγ ΑροἹο δῃηὰ 

Ζερῆγυ, δῃα ον {π6 Ἰαίίοσ οαπβεά {π6 ἀἰβοὰβ οἵ [Π6 ΤΟΙΤΏΘΥ ἴο ΝΕ ΕΙ 80 

ἃ5 ἴο 5Ε{Πτθ απὰ Κι] τη, ταν 6 τεδάᾶ ἴῃ [9214]. Τθεοσ. 14Ἢι' (ΟΕ Ονιά, 

Μεί. το, τ62 ἢ. Ἐγοιῃ ἢἰβ ὈΪοοά βρίδηρ [ῃ6 Ὠγδοιηίῃ. 11. Νάρκισσος: 

5800 οἵ τῆς τἴνευ ρσοά Οερῃῖβθαβ δηά τῃ6 γρἢ Τἡτῖορε. Ηδ νὰ8 

ππίουοῃεα ὈΥ ἰμ6 ρῬαβϑιοῃμαίβ ἰονε οἵ Ἐσβο, δηᾶ ἰῃ8 σοάβ ραῃιϑηβα Π15 
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Πδαγ 655 η 655 ὈΥ πλακίηρ δΐπι [411 ἴῃ ον ψ]Π ἢ15 οῃ ἱπιαρα τεῆδοίεά ἴῃ 
ἃ Τουππΐαίη. Α5 ἢς οου]ά ποί δἰίαϊη {Π15, 6 ῥ᾽ ηβα ἀννἂὺ δηᾶ ἀϊεά, (Οἱ. 
Ον!ά, Μεῖ. 3, 341 ΝΗ. Νιρεύς : οἵ. 1]. 2, 673, --ο 

Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ ἴλιον ἦλθεν. 

12. Τυρώ ; ἀδυρμίεσ οἵ ϑδιτηοηξαβ, ἴῃ6. Ὀεϊονεα οἕ Ῥοβείϊάοῃ. (ΟἹ. 
Οἅ. 11, 235 ΤΕ, 21. τουτὶ τ. κραν. ἡ ἜἜδλ, ἐστίν : οἵ. ἘΤΔΙη]ει, τ, 1, -- 

“ἾΝον ρεὶ γοὺ ἴο ἸῊΥ̓ δα γ᾽5 ματιοῦ, δηα ἰ611] Ποτ, Ἰδὲ ΠῸῚ ραίηϊ δὴ ᾿ῃςῇ 

τὨϊοἷς ; ἴο {Π15 ἕδνου 586 τπγαβί οοηθ.΄᾽ ὥς 22. εἶτα: ν. (οοἱς, 2 (63, τὸ). 
.---- τοῦτο : νἱΖ. τ. κρανίον. 

Ῥι 1851. 5. τοιῇδ᾽, κτλ.: 1]..3,157. 6. εἴ τις βλέποι... δόξει : 
ν. ἰο χα, ὃ (4, 22). 10. τοῦτο θαυμάζω, εἰ μή, “1 δ1ὴ ἀϑἰοῃΙϑῃεα δἱ 

τ815, ταῦ 6 τες ἀϊά ποῖ ρεγοείνε,᾽ εἴς. 12, πονοῦντες : (. 28ο. 

8. ΝΙΚΕΌΘ, ΤΗΒΚΘΙΤΕΘ, ΑΝῸ ΜΕΝΊΙΡΡΙΘ. 

ῆέγομς απ Ζ22.47.52165. αῤῴέεαζ ζο 27 Ως ὧς 1ο τυζιεζ ἐς 1ζ6 Ζαρώξο,όζ. 

272 εαγιτιοΐ ἐφ ἐζόηε αραγέ 

1. 20. τίνες καί: ν. ἰο ὅ τι καί, ύραη, 1. 22. Νιρεὺς κ. Θερσίτης : 
τλ6 Ετϑὶ ἐῃ6 μαπάδβοπιεϑέ, {π6 βεοομα [6 πρ]αϑί, δῃ ἰπ ἐμ6 ατεεκ Βοβϑί. 
ἘῸΥ ἸΑΔίίοσ, οἵ. 1]. 2, 212 Ἡ, 

ῬΡ. 152. 5. ὁ τυφλός : {ῃς οσομηηοη ἐγδάϊτ!οη οὗ Ἡ οσποσ 5 ἈΠ πη 655 

ΨΘΙΥ ΟἸΟΝΕΥΙ͂Υ υϑεα ὈΥ͂ ΤΏΘΓΥΒΙΓ65 ἴο ἀείθπα ΒΙη56] 1, ϑ8, ὅντινα καί : 45 
Ϊαϑὲ ἀρονς; τίνες καί. 9. ἐμέ, κτλ. : ομαηρεά ἔγομιυ 1]. 2, 672 ἔ. 

, 13. ἄρα, “ Τοϊϑοοί.᾽ ---- διακρίνοιτ᾽ ἄν: (. 226, 2, δ; Ἡ. 722. 

18. ὀνείρατα, “1416 ἀγεαμηδ.᾽ 19. ἐκεῖνα, “γου ΓΟΓΙΏΕΙ ἀΡρξδζδηςσα.ἢ 

22. ἰσοτιμία, κτλ., “Θαθα] εν τεῖρηβ ἴῃ Ηδάδβ, δηα 411] μδσα αὺα Ἰδὲ 4]1κ6.᾿ 

Τεαί, [Π8 οσγϑαΐ Ἰθνει]οσ, ἄοαβ αυνᾶὺ ὙΠ 411 (6 ᾿πΘα 811{165 ἰπαΐ 50 ρετ- 

ῬΙοχ ἰπ66 ἴῃ {Π15 νου. [Ι͂ῃ ἐῃς δέον. ξθ ἐῃς ἀιβε ηο οη5. ἐπδὲ τθη ΤηΔ]ζα 

ΔΥ6 ὉὈΠΚΏΟΜΗ ; “ [ΟΥ̓ {ποῦς 15 ὯῸ ΨΟΙΚ, ΠΟΥ ἄδνίςα, Πού Κηον]εαρα, ΠΟΥ 

τϊβάοχῃ ἴῃ 6 σαν, νι μεγ ἰποὰ φσοαβί. 





Ποαμοορα [οίαὶϊ Ργῖσο5. 7}.η6, 1882, 

ΤΙ ΟΝ ΒΟΟΚΒ 

ΡΟΒΙΙΒΗΕΙ) ΡΥ «9Χ0η Ν᾽ ΑἸΠΥΝ, 

90, ΓΕΗΑΝΚΙΙΝ ΘΤΗΕΕΤ, ΒΟΘΤΟΝ. 

ΔΑΌΡΟοΟΙί. Τιαιΐϊπ Ῥγοβα ὑπτοὰσρ ΕΠΏΡΊ 5} Ιαΐϊοη. 165 δημᾶ ΕΧοτ- 

οἶδοϑ οὐ [αῦϊη ῬΥΟΒΘ μὰ νυ τω ἘΣ Ἄλον. Εὰ, Α. Ανροί, Ὠ.Ὁ. 

18δπιο, 205 ραρὸ . . ον ωννς 8100 

Αυϊβθίορ δι θ5. Τὴ ΠΝ δηᾷ Καϊρμην., ̓Βαϊιοά Ὁγ 7. Ο. 
ατθθη. (Οἴαέοπα ΟἸἰαβδίσογιιηι.) Ἰ12τηο, 210 ρᾷᾶαρθὸβ. . .. . 1.88 

ΤῸ Βιτᾶβ. Ἐαιτρᾶ Ὀγ Ο. Οὐ. Ἑοϊύου, 1... Νον πᾶπίσα, 

ταν βοᾶ Ὀγ Ῥιοῖ. ΥΚ. ὙΥ. ἀαοοανίη. Ἰόϊηο, 260 ρῬᾶρθο.- . . ., 1.28 

ΤῊ ΟἸουᾶ8. δια Ὀγ Ο. Ο. Ἑοοη, 1}... Νὸνν ἙαΙοη, 

γονβοθᾷ Ὅν Ῥτιοῦῖ. Ὑ. ΥΥ. ἀοοάν᾽ῃ. Ἰότηο, 250 ρᾶᾷᾶρθὸθ . . . 1.28 

ΒἘΒρημπούΐζ. ἘΠΒΥ Τιύϊη 'ΟΥΪΘΒ ΤῸΥ ἘΡΒΠΙΒΕΞΡῚ Ὁ Ὑ ΟΟΔΌΌΪΑΥν δηᾶ 

Νοίθβ. Ἰθο. . . τ αν ὼς Κἀν μὰς νΖ οξῷ οὴδ ὡὐι ὼς, 90 

ΘΘΟΟΠΩ͂ ᾿Δ 61 ποράϊης ΒοΟΚ. 

Ἐϊτϑὺ Γιαυΐη Ὑυιῦοσ, σι Δοοϊάρηοα, ὄιγηίαχ 1685, Ῥγόρυθθ- 

βῖγο ΕἸχούοίβοϑ, δηα Ὑοοδοαϊατίθθ. θη... . . τῳ ῳ νι ννὸνς͵ 1.25 

ΕἸγοὺ Τιαὐΐη ΕΧΟΥοἶβοθ, Ὀϑίηρ [Π6 ΕἸΧΟΡΟΙβο5. ἢ ΠΌΪΘ5. δηᾶ 

ΜοσΑΡαΪατίθβ ἔγομι Η15 “ ΕἼΒΒΤΥ ΠΑΤῚΝ ὙΝΕΙΤΕΒΝ.᾽ ΙθΟ.. . . 4.ώ90 

δοοοπᾶ Τιαίίη ὙΥ τῖΐον, οοηἰαϊηΐϊηρσ Ηϊηΐδ Οἢ ὙΠΝΕ Τιαῦϊῃ ῬΓΟΒΘ, 

νγίτ 800 αταδαδίοα ἘΣ Χογοῖθοβ. ἰθο. . . τ. οἰ ἐῷ. ΠΣ 3 

Βόνγθη. Α Τυθαῖῖβθ οἡ Τωορὶο, ΟΥ η68 Τᾶνγβ οἵ ῬΌΓΘ ΤΠσαΒΝΙ, ΒΥ ἢ 

Ἐτδηοῖβ Βονθη, ΡΥΟΪΘΘΒΟΥ οὗ Μογαὶ ἡ νυ ΠΗ Ἡδγγασᾶ ὕὉ1- 

γουβν. 1210η0, 400 ρᾶαρθϑ . . . ἜΝ ον, 1.18 

Ἡδι ΠΟ 5 ΜούδΡ γ 5108, ἀρονο δ δηᾶ αὐνεἰαροᾶ τὰ 06 88 οὗὅ 

ΟΟΙΙορο5 δηᾶ ΒίααθηίβΒ. ΒῪ σοῦ. Ε, Βονθὴ, 1210ὴ20, ὅ70 ρᾶρθβ. 1.7 

ΟΠ ΔΙΌ]. Οὐοπϑιϊαοῃ οὗ 86 Τὐηϊοα Βίαϊοβ, ἢ Βιῖοϑ Οοι- 
τηθηΐβ. ΒΥ 2. Τ΄ ΟμδρΙ!η, 11... 1θμο, 206 ρᾶρεβ:. , . . 100 

ΟΠ ΩΥ ἄρ 21. Εἰγοὺ ΕΥΘΟἢ Οοὔχγδβο, οὐ Β 165 δηα ΤΥ Χουοἶβοβ [Ὁ Β6- 

σἰπηετβ. ΒΥ. Ὁ. Α. Ομεαγᾶθῃδι. Ἰ1ότηο, 220 ρᾷρθβθ . . . . 00. δ 

ροομᾶ ΕὙθηοΝ Οουγ8θ, ΟΥ ΕὙΘΏΘ. ϑγηίΐαχ δηᾶ Εραᾶθυ, Ἰθιηο, 
δῦ. Ῥαβδδ: τ. τῶν τς τῷ; ἊΣ ἐκ τνας Χο ἄς ἊΣ ὀλου ἐς ὼς ἢ μι ἘΞ ὼ τ, 90 

ἘΥΘΉΟΙ ΕἸΧΟΓ οἶδ Ὁ" Αἀνδποθᾶ Ῥαρ 8, οοη αἰηΐηρ Β]68. οὗ 

ἘΤΘπΟῦ ϑ'γηίαχ, ἘἸΧογοῖβοβ οῃ ΒῸ188 δηᾶ ΤἀϊοΥΩΒ, ἀπ ἃ ΤΟ ΠΟ ΠΔΡΥ 
ΟΥ Ταἀϊοτηαίϊοα! ψοῦθ5, Θοηίθποθθ, ῬΏγαβοβ, 8η6 ῬΥονουθθ, 1όπηο, 



Οἴοογο. Ὅς ϑεηθοίαίθ δηᾶ 6 Ατηϊοϊτϊδ. πων αἰΐου Ποία, ὉΚ 
Ῥγοῦ, Ἐἰ. ὙΥ. ἸΚαῖβον, Τίαῖζο Βογθϑῦ, ΠῚ]. δὴ τῶν ὩΣ ἀπ τὰ 

(ἸΘΓῸ. Οταῦιο ργὸ ΟἸαθηῦίο. Ἑἀϊτοα ὃν Αὐδίύϊη εὐ ρον, Ρτοίθϑ- 
ΒΟΥ ἴὴ ΤΙ ΟΟἸ]Θρθ. 1θηλο, 16δ5ὅ ρᾶρθ8 : 

(ΟΟΙςΘ. ἘἸγϑὺ Ῥυϊηοῖρ 65 οὗ ΟΠ ριηῖοδὶ ῬΏΠ]ΟΘΟΡν. ἘΒν' “. Β. Οοοκρ, 

εἶτ., ῬΥΟΙθβΒοΟυ οἵ ΟΠ θυ Ἰβῦσυ δη6 μὼν ἡ ἴὴῇ Ηδυνδγα ΤΠϊ1νθυβὶν. 

8ὅνο, 000 ρᾶρθβ . . . « - π  υι  νν. 

ἘΠοηθηΐβ οὗ ΟΠ θμ1ο0 8] Ῥαγοίοα. Βν Ῥγοΐθϑϑουῦ “. Ῥ. ΟΟΟΚΘΟ, ὑτ. 

ὅγο, 0 Ῥᾶροβ . ςτὐ ω ὦ εν νι νον ὦ ὦ ὦ  νς 

ἘΠοΙ θηἴατν ΟΠοΥἰβίσυ. 

ἔοι ΠΟΘ. ΟἸγ πη Πΐαο5. ἀπᾶ ῬΒΠρρΡίοθ. Ἐδιρᾶ Ὁν Ὑ. Κ΄. 
ΤΎΊου, Ῥυοΐθϑβου οὗ ασὐθοκ ἢ Ατμογϑῦ ΟὉΠΠ6ρο. Ἰόμηο, 258 ρᾶᾷθ8β. 

δαραγαίθιυ. ΤΠ ΟἸγμίμίαθβ. 98 ρᾶρθ8.. . ἀν λων τὰς εἴ, ὧν 

ΤῊ6 ῬΒΙΠρΡὶοβ. 1δὅ ρῬᾶρθβϑ.. . . . ἐν ὧν νὴ νὰ 

Οα {86 τόση. Ἑδιρα ὃν Ατγίμαν Ἡο]ηιθ8. Νὰ ἙαΙοη, 

ΡΟ Ἰ5664 Ὀν Ῥγχοΐ, ὙΥ͂. 5. Τγ]ον, Ἰόμηο, 804 ρββᾶροθ. .. .. . . τς 

1)6 Τοσαπθν! 16. Ῥουλοοῦϑου ἴῃ Απλοτῖοα. ΤΥυδηβ  αἰθᾶ ὈῪ ἤθθυβ. 
Ἡν]βοα δηᾶ οαϊιρα, νὴ Νοίθβ, Ὁν ΕὙδοἱβ Βοόονθῃ, ῬΥΟΪΘΈΒΒΟΥ οὗ 

Μίοτ] ῬΙ ΜΠ] οβορὴν ἰπ Ηδγναγα Τὐ]ηϊνουβιύγ. διχίῃ ᾿α, 2 νοὶβ. ὅνο 

Απιουίοδῃ πϑιϊαςοπ8. Βοῖπρ' ἃ σμθαροῦ οαϊίοπ οὗ 0οϊὶ. 1. οὗ 

1886 ρυθοράϊηρ ψΟΥΚ, δηᾶ ἀρβιρηρα [ῸΣ τι88 ἃ5Β ἃ Οὐ]]6ρα Τ χί-Βοοκ. 

12ηιο, ὅ60 ρᾶροϑ. . «νὸν νὸν νι φνφν εν ες 

ἘΠῚ ίΟ. ϑδοϊθοοηβ ἴσο Μοδρ Οτροὶς Ὑ Υῖοσβ, Ἐδιοα Ὅν Ο 
σ. Ἑοϊίου, 11... Ἰώτλο, 280 ραρθ8 . .- ἄνετος οἶδε, ἴν  τἋ 

ΕΘΡΦ 14 ᾽ν δοϊθοιίοηβ ἔσοτα τρὶς Ηϊβίουίδηβ. ἘΠΙἰθα, τυ! ἢ τη805, 
Ὅγ Ο. Μ. Ἐδυηδ]α, Ῥγοΐθββου οἱ αὐροὶς ἴῃ ὟΝ ΙΒ. ΟΟ]]θρο. 121η0 

Εουοάοίαϑ δα ἘΠ Ον α1 65. ϑοϊβοίίοηβ. ἙαΙρα ὃν ΕΒ. Μ. 
Μϑίῃου, Ργοΐδδβου οἵ αὐϑοκ δῃά ἀθυήδῃ ἴῃ ΑἸ μου ΟΌ]]αρα. Ἰότηο 

ΗΟ ΘΙ 5 1Π18.4. ΒοοΙτβ 1. ἰο ΠῚ. Ἑάϊιοα Ὀν Ατὐμαν Βιάρ ψίοῖς, 
Μ.Α., Αβϑϑιβϑίδηῦ Μαβίοσ αὖ ΒαρΡΌΥ, Ὧπα Βοθύ. Ῥ. ΚΘθρ, ῬΒ.})., Υ7111- 

ἰξίον ΘΘΙΛΙΉΔΙΥ, Εἰαϑυμβαιηρθίοη. Ἰ1όμηο τ ἀν δι τ ἀν τὶ 

Ηόογαοθ. ἢ Νοίθα. Ὁ. Μδοίθδῃθ, του βοαᾶ δηᾶ οαϊίθα ὃν ΒΕ. Η. 
Οσμαβο. ζῶο, ὅ80 ρᾶρθβ ἘΝ ἀρ ν δ ὦ ἐπὶ Τ᾿ τος τὸ τὰ 

ΕΠ ΤΟΥ. ἘΠ]οτη ηαΥ Τμαὐϊη ἬΝ Οοιηροβύϊοη. ΒΥ Εἰ. Β. 
ἨσρΡγουβ, 1.1,.}}. 

Αἀνϑδηορᾶ Τιδΐη Ῥσοβα Ομ ροβι[10ῃ. 

[ϑοογΐρο. ΤΏ Ῥαηδρυτίουβ. 64 ὃν Ο. Ο. Ἑδιίου, 11,.Ὁ.; 

ΠΕ6Ὰ Πα ἴοη, τον βρα Ὅν Ῥγοῖ. ΥΥ. ἡ. σοοάνη. Ἰθπιο, 1δδ Ρρ. 
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 νθη8}1. ΤὨϊεΐθοη δαύτοβ. ὙΠ Νοίοθβ Ὁ Μδοίθδῃρθ, γονἰβϑᾶ 
8ηα οαϊίαα ὃν δδιαθὶ αν, ῬΥΟΙΘΒΒΟΥ ἴῃ κἀν εὐ 1θ61.0, 

202 ῬΡᾶρθὸβ. . . - τ χὰ ον κως 91.256 

τάϊιοᾶ Ὀγ α. Α. Β΄θοοχ, ΠΣ σοιιεξε, ̓Οαζοιᾶ. μος 
ΟἸἰαδϑίσογιια.) Ἰὥταο, 225 ραβῦθβ. . . - Ὁ ον τω “τς . 1.80 

ἘΚ θι. ἘΕἸΐίθθη Μδρ5 1Ππϑἰταίπρ Οθβαγ᾿ 8 8116 ΥΑΓ. ομῖοιρ 
4ϊο, ο]Ϊοίῃ!. 2.00. πῃ ΎΔΡΡΟΥΒ, αητηοιιηίζθα. . .. «1 

Ταῦ Βοιθούζομβ. Ἑιοα " Ῥγοῦ, Ἐ. Ἡ. δι, δρπεὸι, Νον 
ὙοΥς. φο ἱδ 

Ἐμπιοῖθ. ΘΙ Θο 08. Ε Ἕ Ριοξ ( Ο Ἐ. ὙΥΠΠατας, Τ' ΤᾺ ΚΘ ἀπλυηδει, ΤΠ]. 

δ, η6]]1. ΗἰβίοῦΥ οὗ ποῦ ἄτθθοα ἰο 146 ΒΟ. ὙΥ1 Μὰρ δηᾶ 
ΡΙδη8. ΒΥ Ἐ. Εἰ, ῬΘΏΏ6ΙΙ, ἘΤΟΊΘΗΒΟΣ ἴῃ δον Ἐ χοίρου οθνυ 

1θπιο, 180 ραρθὸβ . . - .ν «78 

Ἡϊἰβὕογυ οὗ Αποϊθηῦ δε ἴο 418, Α.Ὁ. ἸδιβύνΣ 200 ρῬᾶρθβ. . . .ὕ.78 

ΤΏ Τιαὐΐη δαρῥαηοῦνο. Α Μϑηῦδὶ ἔοῦ ῬΥΘρδγίοσυ ΒΟΏΟΟΪΒ. 

1όπιο, βαοᾶ, δ6 ρᾶρθϑ . . τννῳ νων φφφφφφ (80. 

ῬῪδΥ 5. ΕΔ ρα Ὁν β'διαθθὶ Ἡδγῦ, Ῥυοΐθβϑου ἴῃ ΤΥ ΟΟἸ]Θρο. 
Ἰδο,, Ὁ δα .. «ὃ 0 ὁ ὦ ἐφ ὸν  Πω ἀ᾿., ὖϑθ 

ῬῪ]αΐο. Τ6 ΑΡοϊορῦ δπᾶ Οὐίο. ἘΔ θα " Υ͂. ὑδούνν Ρῃ.Ώ. 
Ηονβοᾶ, ἸἸόπιο, 146 ρᾶροϑ . . - 2 κοβῳς 1.00 

ΤῊ Ῥῃθᾶο. Ἑαϊιρᾶ ὃν ὟΥ. Ὑγαρηοε, ῬΒ.Ώ. ΉΡΙ 200 ρᾶρθβ 1.8ὅ 

ῬΙαμπίαϑ. ΤῸ Μορβίοι]ατία, οαϊίρα ὃν Ῥγοῖ, Ἐ. Ῥ, Μουτῖβ, ὉΓΌΣΥ 
ΟὈἸΙοσο, ϑρεϊηρῆριἃ, Μο. . . 9 τ ῳν νιν τ νὸν νων 126 

ΞΠΘΥΡΙΘ5. ΟΠοπιῖοαὶ ΤΆΡΙ65, υτδηρθαᾶ ον ΤΠ ογδίουυ 56, " 5. 
Ῥ. ΒμαΡΙοθ, 5.Β. 12ηο, 200 Ῥᾶρθβ . . . . .- : . 2.28 

ΘΟΡΉΟΟΙΘΝ. ὙΠῸ Αἴαχ. Ἑδιιοᾷ Ὁγ ΒΕ. Ο. 9600, ἽΠΠΟΝ ον τὰ 
Οδιηλουϊᾶρθ. 1ώιμο, 200 Ῥαρθβ . .- - Ξ . 125 

ΤῊ Ἐ]ροίσα. Ἑαιιοα Ὁγν Β. Ὁ. γοῦν. ἽΝ Βαϊίση, του ϊβϑα 

ὈΥ Ῥχγοΐ. Β. Η. Μαΐμου. 1όπχο, 280 ρᾶρθβ . .... «Ὁ ν.ων.. 1.26 

παοΐϊζασ. ϑοϊθοίϊίοαβ. ἙΔιθα Ὀγ Ὅγ. ὅ. Τ΄. ΟΡ]. 1θο.. , . 1.98 

πον 65. Βοοῖϑ 1., Π. Ἑδιϊδα ὉῚ Ομδυοθ Βίσν, ΟἸ γίβὺ 
Ομυτοι, Οχίογσα. (Οὐαίεπα ΟἸἰαβδίοογιηι.) ἸἸῶταο, 860 ραρθθ. . . . 2.00 

ΤΙ ΘΙ 5. ὙΤΠ6 Τιδηραδρα οὗ [μ6 ατροῖκβ, ὈῪ Τὶ Τ'. ων 
ῬΗ.). 1. .. ᾿ ᾿ . 1.60 

ΖβοΡ᾽᾿ 5 ΕΔΌ165, ἀν Νοΐδβ ὙΠῚ οἷο δυϊορν: ᾿Ἴθιηυ .ν 0. 1.80 

ΧΟΒΟΡΏΟΙ. Τμ6 Μομλογδθ 8. Ἐ αἰ οἃ Ὀγ 5. ΒΕ. Ὑ ἰΏ8ΏΒ, ὑωνὰ 
οἱ Νβὺν ϑυβου. 1ύμλο. δ ον ἡ ἢ : δ: κα . 1.80 

ΤΏ6 ϑγηιροβίπθια, ἘαΙἰΘα Ὁν Ῥχοῖ, 5, Β. - σοῖο οὗ 

Νον ὅθυβου. ὅλο, 96 ρβᾶρθθδ. . . . «᾿ς δ δ᾽ ἀρ. κὲ δ0 



ΨΜΈΕΔΙΜῈΘ ΟἸἿΑΘΒΙΟΑΙ, ΒΕΕΙΕ, 

1όηιο. {7ηϊζογηιῖῳ δοιηα ἐπ Εϊοαῖδῖο ΟἸοίθ. Απῳ νοΐιμηο εοἱά βεραγαξεἶψ. 

ΘΕΕΕΚ-ΝΟΤΙΘῊ ὈΙΟΤΙΟΝΆΑΒΥ. Βνυ Η. π. Ἠάνττον. 800 ρᾶρο5 Φθ.80 
ΕΝΟΙΙΒΗ-Ο ΒΕΒΚ ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ. ΒΥΡΉΗ. ΒΕ. Ἠλμιτον. 2580 ρΡᾶρ685 
ΦἜΒΟΗΥΙΌΒ. ῬΒΟΜΈΤΗΕυΒ ιν υΒ." ἙάΙ ρα ὈΥ ὁ. ΘΑΝΤΕΒ 
----Φ---- ΒΞΈΡΤΕΜ ΟΟΝΤΕΑ ΤΉΒΒΑΒ. Εαϊ ρα Ὁν ὅ. ΑΨΙΕΒ : : 
ΔΒΙΒΞΤΟΡΗΑΝΕΣ, ΑΟΗΔΈΆΝΙΑΝΒ. Βα ρα ὃν Ο. 5. Ὁ. ΤΟΎ ΝΒΗΕΧΡ ᾿ 
ΕΠΒΙΡΙΘΈΞ. Ατσπδτιβ. Ἑδιοᾶ Ὁγ ὅ. ΜΊΏΝΕΚ δι τ γ . 

ἩβοῦΒΑ ΑΝ ΜΈΡΕΑ. αΙοα ὃν ὙΥ. Β. ΘΜΊΤΗ ὦ, ἄν δὴ ϑβη ὦ 
ΘΟΒΕΕΚ ὈΕΙΟΤΤΌΣΒ. Ἑαάϊοᾷ ὃν Η. ἕουκα . . 
ἨΒΒΟΘΟΤΌΝ, Ἑαϊρα ὃν Τ΄. Ἡ. 1,. βΑπΥ. γ0]. 1. ἐβορξὰ 1.9) 80 οἰ: : 

οὶ. Π. (Βοοκ8 55) δὺ οἶδ.; γο!. 1Π. {ΠΡΟ "ὦ 80 οἶβ.; γο]. Ἢ, 
(Βοοῖκβ 8-9) . . 

ΗΟΜΕΗ. ΤΗΞ ΤΙΤΑΡ. Ἐαϊιοά ΌΥ Τ. Η. Ἢ Ππλπῦ. 4 γοῖβ ἐπ δεν 
ΤῊΕΒ ΟὔΥϑϑευ. ΒαΙρα Ὁ ΓΈΛΒΥ. Ὑόο]5. 1. πΠῸ ὁλοῖν ἊΝ Οἴβ. 

γο]. ΤΥ. 
ΤΌΟΙΑΝ. ΒΕΠΒΟΤ ῬιΑιοσῦεβ. Ἑαποά ΌΥ Η. Ὑουκα. δὴ τ . 
ῬΙΑΤΟ. ΑΡοΐοσΥ, ΟΕἸΤΟ, ΑΝ ΡΗρο. Ἐιϊρα Ὀν ὅ. ΠΑνΤΕΒ 
ΒΟΡΗΟΟΙΙΕΝ. ΑΝΤΙΘΟΝΕ. ἙαΙοα ὈΥ “7. ΜΊΧΕΒ «Ὁ .. . 6. 

(ριρὺυβ Τυβάννῦβ. απ δᾶ ὃν Η, Ὑουῃρ . . 
ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ: ΤΗῈ ῬΕΠΟΡΟΝΝΈΒΙΑΝ ΑΕΒ. Βοοὶς 1. ΒΥ Η. ὕουκα 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΤῈ:Ὲ ΑΝΑΒΑΒΊΒβ. Εά. ὃγ Η. γοῦνα. οι, Τ.(ΒΟΟΚ65 1.-111.) 

γοι. ἢ. (Β᾽ 8 ΓΥ.- 1.) 
ῬΑΝΕΘΎΕΙΟ ΟΝ ΑΘΕβιμάῦβ. Εαιρα Ὀγ Ε΄ ὟΥ, ΦἜΨΙΤΥ. - : 

Φ Φ Φ ᾿, ὅδ: 

.----.-ἐος.-.--. 

ΓΑΤΙΝ-ΕΈΝΟΤΙΒΗΕ ὉΙΟΤΙΟΝΑΡΥ. Ἐν Τ. ΟΟΟΡΜΙΝ. 246 Ῥᾶρ68 . 
ἘΝΟΙΙΒΗ-ΑΤΙῚΝ ῬΙΟΤΙΟΝΑΒΥ͂. Βν Τί ΘΟΟΟΡΨΙΝ. 166 ρᾶρ68.. 
ΟΕΒΑΝ ΚΝ ΒΕΙ1Ὸ ΘΑΙΠ1ΟΟ. Ἑαάϊίοᾷ Ὁν Η. ὕουκα. 
ΟΑΤ 15, ἜΤΗ ΠΡΘΟΙ ῬΒΕΟΡΒΆΤΙΌΡ, νὼ ΟΥ̓ΤΌ. παρᾶ, ᾽Υ 

ἵν. 8. ΘΟΝΚΕ ᾿ 

ΟΙΟΒΕΒΟ Κ ΑΜΊΟΙΤΙΑ, ΡῈ ΒΕΝΈΟΤΌΤΕ, ΑΝ ΒΕΌΤΟΞ. Ἐαϊιοά 
ῬΥ Ὕ. Β. ΒΜΤΗ . εν ον ὡς τῶν τὸν τῷ 

Ιν ΟΑΥΝ ΑΜ, ΝΕΒΈΕΕΜ, ἘΤ ῬΕΟ αλήδηϊ: ᾿ἘδΙοά ὈΡΙΈΛΕΥ - 
ῬΕΟ 5. ΒΟΒΟΙΟ ΑΜΈΒΙΝΟ. Ἑάιοα ὃν δ. ΘΑΨΙΕΒ. . . . « 

ΟΟΝΝΕΙΜΙΚ ΝΈΡΟΣ. Ἑαϊοα Ὁγ ΗἩ. οῦχα . . «τ... ... 
ΗΟΒΑΟῚ. ΟΡΕΒ, ΕΡΟΡΕΞ, ΑΝ ΟΑΕ. ὅσο. Βαϊ δᾶ ὃν Η. γοῦνα. 

ΦΌΝΕΝΑΙ,, Ἐχρυτραίοᾶ. Ἑαιρα ὃν Τὶ Ἡ, 5. ἘΒΟΟΥΤ . . 
ΤΑΤῚΝ ῬΕΈΟΒΕ ΒΕΕΟΤΙΟΝ. ἘᾺΟΜ ΨΑΒΒΕΟ, ΒΈΝΕΟΑ, ᾧσιν- 

ΤΊΙΑΝ, ΒΌΒΤΟΝΙΌΣ, ὅσ. Ἑαϊοᾶ ὃν . Β. ΘΟΝΝΕ 
(ΠΥ. Ῥαάϊοᾶ ὃν 11. γοῦνα δῃηᾷ ὟΥ. Β. ΒΜΙΤΗ. 0]. 1. (ΒοΟΙΒ 18) 

600 εἶδ5.:; γο]. 1. (Βοοϊκβ 8--5) 60 οἴδϑ.; ο]. ΠΠ. (Βοοκβ 21-92). .. 
ΞΒΑΙΠ ΒΤ. ΟΑὙΤΙ͂ΝΕ ΑΝῸ ὕσασυπτηα. Ἑαϊ ρα Ὁν ΥΥ. Β. ΘΟΝΝΕ 
ΤΕΒΕΝΟΙ. ΑΡξιρηι, ΠΈσΥΒα, ΡΗΟΕΜΙΟ. Βαϊ οα ὃν «. ΘΑΝΙΕΒ..- 

ΑΝΘΕΙΑ ΑΝῸ ΗΕΑΟΤΟΝΤΙΜΟΒΟύΜΕΧΝΟΒ. [ αΙ ρα ν δ. ΘΑΨΤΕΒ 
Ἑυχύυοηῦβ. Εδιοα ὃν 4. ῬΑΨΙΕΒ.. .- 

ΨΙΒΕΘΙΠ,. κεῖ. Ἑάϊρα ὃν Η. ὕουνα πᾷ Τ' Η. Ἢ - 
Χο]. 1. (Βοοκ8 1-6) 60 οἴϑ.; Νο]. 11. (Βοοῖ5 7-12) 

Βυσοιατῦϑ ΑΝ ἀξοξβαιοβ. Ἑάϊοα Ὀγ ὟΥ. Εῦδητον δηᾶ Ἡ. ὕοῦκα 

Ῥαριυαυπαοληενσοοστους γασσσέων. 

ΒΑΤΙΕΕΒ, ΕΡΙΒΤΊΚΕΝ, δα ΑἘ5 ΡΟΕΤ. Ἐιιρα ὃν ὟὟ. Β. ΒΜΙΤΗ -. 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΒΒ ΜΕΜΟΒΑΒΠΙΙΑ. 

1} Ταϊτοάαοίίζοη πᾶ ποίοϑ Ὁγ ῬΥΟΐθβθοΥ ΒΆΑΜΌΕΙ, ΒΟΒΒ ΥΊΝΑΝΒ, ΟΟΙορ οἵ Ν᾽ 

δ βου. 1θηγο, 289 ρᾶᾷᾶρθβ. Φ1.80. - 

ΤῊ ἰοχί οὗἉ {Π15 οαϊΐοη ἔΌ]]}ον 5 πὶ {Π6 τίη Πδΐ οὗ Βηθι θ6Οἢ (Βου]η, 1878), δηά 
ον Υν οἤἴοτί μ85 Ὀθθὴ τιδᾶθ [0 σῖνθ {η6 ΤΟϑΌ 5 οὐὨ τϑοθηΐ βομο αυϑῃῖρ. ὙΤΒ6 ἰοχί 15 
βορατῖαίρα ἴηΐο σομνθηϊθηΐ αἰνΊΒΊ 0} 5 Ὁν ἘΠ ΊΒἢ ΒΌΠΙ1ΔΙ165, ὙΥΒΊΟῊ (αὶτα [6 ο͵δοθ οὗ 

1Π6 συβίοτηατν Δρι θη ὈγΘΗΧοα ἰο τη6 οΠδρίοτβ, δημα ρῬὰΐ ἃ ἸορΊοδ] Δ ]ν 515 οὗ (86 
ἰοχύ το 1 ὁδηποί θβοδρθ {Π6 δἰ ΠΕ] ΟῊ ΟΥ̓ [ῃ8 βΒίπάρῃηξ. Τὴ ποΐδϑ 8.6 ἀθβῖσηθαϊν 

σοτηρδοί, γοὺ 16 Ὀο]ονθα ἔο οοηΐδίη 8}} [ηδὑ 15. ῬΥΔΟΏΟΔΙΥ 561] ἴο ἐπ βίπαθηΐ. 

ΤΏ τοίογθηοοθϑ ἰο αοοᾶν!π᾽5 Οὐδηληδι, 15 Μοοαβ πᾷ Τϑηβοϑ, ἰο Ηδά]ου 5 ατδηι- 

ΤΊ, 8 ἃ ΟΟΟΑΒΙΟΉ 411} ἰο Οἴμουβ αν θθθὴ δᾶ νΘΥῪ {ὰ]],) ΘΘΌΘΟΙΔΙν ο {18 68.116} 

ῬοΟΙ ΟΠ οἱ {πα ἰαχί. ΤῈ φαϊίου ἢ85 80 θηαἀθανουθα ἴο ΒΌΡΌΙΝ ὈΤ16Ε βἸκοίοῃθϑ. οὗ 

ΘΥΘΥΥ (Βὶπηρ' οἵ ὈΙοΟρΡΤΔΡΏΪ10Α], Ὠἰδίοσίοαὶ, ΟΥἹ ῬὨΔ]ΟΒΟΡΪοΔΙ ἰηὐα οβί, 

ΤῸ βΌΡΌΙ]65 ἃ γϑηΐ Ἰοηρ; 610, ἀπ ΓΤ αν πὸ ἀοιθῦ νν111 θ6. Ἰάτροὶν πβϑᾶ, 5. ἴὸ ἅ6- 
Β6ῖγο5. Ὅὕ86 ἰηἰγοάποίϊοῃ οὗ [86 ΒΌΑΣ ΔΥΙΘΒ ᾿ηΐο {Π6 ἰοχύ δᾶα8. ρυθαίν ἴο 15 γ 8186, 

ὙΏ116 [η6 Ὠοΐο5. ἃ16 βαςοϊηοί, ὙΠ ροοᾶ το θυθηοοβ δηᾶ ἂρ 1Ππ5 γ 1005. -- ΡΥΟΥ. 

Α. Ο. Μορρίαγι, Οοἰμηιδία Οοἰίοεσο, θυ οΟΥΪ. 

“ΤῊ ῃοίθ5 816 δ χοθ]]θηΐ, [26 ῬΔΥΔΡΤΥΔΡΉΙῺρ' Οἱ (η6 ἑοχί 15 ἃ σγοδὺ δηᾷᾶ να] 

Π61Ρ ἰο βιπμαομίβ, δηα ἰῃ6 ὍΟΟΙ [5618 15 ἃ τιοᾶθ] οἵ Ὠθϑίηθθβ. [Ὁ ἰδ ὁπ6 Οἵ {πὸ ἔδυν 
ὉΠΟΧΟΘΡΕΟΠΔΌΪν ν6}1 οαϊοα ΒΟἢοΟ] -ὈΟΟΚΒ ἴῃ τὴν ἰΌτανγ. [58.811 88 10 ἴῃ ΤῺ 

οἴαβϑθθ δ χο αβίν θῖν νυ μθ ἡγ6 τοαᾶ (ἢ8 “ ΜοιηοΤ Δ 1118.᾽ ᾽ - ΡΟ. Ο. ΜΠ. 7088, 17Χ68- 

ἰοψαη ἴ7ιυϊυογ δίῳ, {ἰηοῖϑ. 
((1 Ὥδνα πιϑϑᾷ 1ἴξ ψ ἢ ἢν ΒΥΘΘἢμηδη (1855 ἀστίηρ [Π6 ραϑύ 687 Ψ1 τηπο ἢ 58115- 

Ταοιΐου. 1 ρδυ ου]Αυν Δρρτονο οὐ {ῃ6 Βα Ιν:ΒΊοη5. Οὗ [Π8 σμαρίθιβ δῃα [ῃ68 Ὠθδα- 

ποία. ἰο ϑδσοὶ οἵ {6}, δηἃ ἢᾶνθ Τοιιηᾶ [6 ΧΡ ΙΔ ΔΊΟΥ ποθ 8η4 φ δι γ8 {108} 

τ θσθμοοβ ἰο θ6 οὗ στοαΐ θθπθῆΐ ἰο [86 Ρᾳ113.᾽ - Ργο . ἢ. ΤΥ ἀϊἰέομογηα, πιοη Οοἰ- 

ἰεφο, Θεομοπμοοίαάῃ, Ν'. Υ͂. : 

“ ΥΥΪΏΔη5᾽5 ὁ ΜΘΩΙΟΥΔΌΪΠα. ᾽ Ἠδ5. τηθῦ {Π6 πθοᾶβ οἵ οὔἵ βία θηβ ΘΧΟΘΙ]ΘΉΕΥ ὙΥ6]]. 
ΤῊΘ ρῬᾶρβ 15 παῖ, [Π8 ποίθϑ ΒΔΡΌΥ; ἰγϑηβιδίϊοβ 816. ΒΡᾶΤθ6. δηᾶ ἀἰϊβογθοῖ, δηα {ῃ6 
ΘΘΏΘΙΆ] ΓΟΙΟΙΘΠ665 δοσιχαίθ δηᾶ βυρροβίϊνο. 8 588] οδογίδίη]ν οομίηπθ 115. πι86.᾽} 

-- ΡῈ. .68. 4. Τοινῖα, Προ Οοἰίογο, Ῥίδοοηϑῖη. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΒΡΥΜΡΟΒΙΌΜ. 
ἘαΙ 6, ΙΓ ποΐθβ, Ὁ Ῥυοΐοθβου 5. Εν. ὙΥΊΝΑΚΒ. 181η0, οἸοίμ, 96 ρᾶρθϑ. 50 οἶδ. 

ΤῊΘ ““ ϑυτηροβίατη," δοοογάϊηρ' ἴο 118 ΟΥ̓ΙΡΊΠΔ] ἀ 6516, Τα 8165 ἃ ἀθ] 10 0}6.1 ΔΓ ῬΊΘο6 

ἴο π8 "" Μριμουδθ 1.) [ἢ [5618 10 δ5 ρστοαῦ σα]αθ. Α.8 ἃ βοῦσοβ οἵ 1! υτλϑίϊο ΟἹ 

ΑἙἶο Πλοσδ 15 ἃ τ ΠΟΙ 105 νϑαθ 15. πού θα 51 ον ουοϑιηδίρα; δια 105. ᾿ἰτοὶν οοη- 

γουβδίϊομα] βύυ]6 ΘΔ 0165 [π6 βυπαθηῦ ἴο ἀρργθοίαίθ ασϑϑκ 1ἀϊομι ἃμα ΘὨΊΟΥ͂ {Π6 Βρ ̓ στὶ 

ΟΥ 186 ἰαησάδρα. 

ΨΦΘΗΝ ΑἸΝ, ῬΌΘΙΒΙΟ, 0, ΡΠ ΚΙ δίΓορί, ΒΟΒίρμ. 



ΟΡΒΒΟΌΤΙΟΝῈ ΡΒΟΝ ΘΒΒΕΚ ΠΙΘΤΟΒΙΑΝΆ, 

ΒΑΒΕ. ΡΟΝ ΕΕΈΙΨΤΟΝ᾽ 5. ΒΕΙΒΟΤΙΟΝΒ. 

1 ποίθβ Ὁν Ο. Μ. Ἐδθυμδ]ά, Ῥυοΐθββου οὗ ατὐθοὶς ἴῃ ὙΠ Ππὶ8 ΟὈἸ]ορα 

1 ἴῃγθο Μ8ρ8. 

Βαοομᾶ ΔΙ οη, τουβθᾶ. Ἰ1ώτηο, 412 ραρθβ. Φ1.78. 

ΤῊῖβ ῬΟΟΚ ᾿ποϊα θβ οχίγαοίβ ἴσο Θιόροκῦβ Βισύ δ, ΒΟΟΙ ΙΝ (Τ6 
Μα865, Ηργουϊθθ, Οὐρμθαβ, [Π6 Αγροπδαίβ, ᾧἄσ., ζσ.) ; ἩΈΚΟΡΟΥσΒ, ΒΟΟΙΚΒ 

ΥΙ., ΝΙΙ]., Ὑ1Π., δα ΤΧ. (Οαρύατα οὗ Μι]οῖοβ, Ἐχρϑαϊτοηβ οὗἨ Μδγάαοῃΐοβ, 

Ὠαῖῖθ δῃηὰ Αγίδρμουηθθ, ιασορδβίοη οἱ Χουύχθβ, Βδῦ]65 οὐ Μαγδίμοῃ, 

ΤΠΘΙΙΟΡΥ αὶ, ϑδδηλῖβ, ΡΙαΐδα, δηα Μίνίκαϊθ, ᾧσ., ὅσ.) ; ΤΉῊΟΥΡΙΡΕΒ, 

ΒΟΟΙΒ 1., 11., ΝΊ., ΝῚ., δὰ ΝΊΠ. (ατονίῃ οὗ {π6 Αἰμρηΐδη Ἐπτηρῖτγα, ΕἸπῃ- 

εσὰ] Ογδύϊοη ὈΥ ΘΙ ΚΙ 685, ϑοίθπμοθ οὐ Ῥϑυῖκιθβ, ὑμ6 Β᾽οδη ΕὐΧροαϊθοη, ᾧο., 

ζο.); ΧΈΝΟΡΗΟΝ, ΗΘ]]θη. Βοοῖβ 1., 11. (ούαχσῃ οἵ ΑἸ ΙΔ ἄθ5, Βαῦ]ο οἵ 

Αὐροβροΐδιῃμοϊ, ζο., ζα.). 

41 ρχδῃηηρα [Ὁ δὖ ὁποα δηα Ὑγἃ5 50 τη ποῦ Ὁ]οαβοα Ὑ1 10, ἐΠαὐ 1 τϑοοιηταθηᾶθα 

ἴῦ ἰο [πμ6 ΕὙΘΘ δὴ Ο]485 ἴῃ τόν ΓΠΗΙνουΒνγ. Τῆον 6 ΠΟῪ ἀϑίηρ 1 ψΊ Ῥτοῆξ 

ἴῃ {μον ἀδ1]ν νγουῖς.᾽" - ΡΟΣ, Αἰφογέ Παγΐηδ88, Βροιση, ζηϊυογβιέν, Γγουϊάδηοα. 

1 δὴ ρ]δᾶ σοὺ ᾶνο ριὈ]5Π64 ἃ ΒΘῪ οαϊ ΠΟ. οὗ ΘΙ ΓΟἢ ἢ 5. Θοθούοηβ. ΤῊΪ8 
θοοῖς 858 Ὀθθὴ αϑϑᾷ ὈΥ͂ Τ16 ἴῸΓ Τηοτα πῃ ἔθη ψϑᾶγβ ἢ οτοαὺ δα ϑίϑοιϊοη. ΤῊΘ 

ΤΟΥ͂Θ ο65 ἃπᾷ ποίοϑ οἵ Ῥγοΐθββου ΒΟΥ] δα ουοδῦν ἴο 105 σα]π6, δῃα γ711] τηϑῖκα [Ὁ 

5.11 τότ ἀθϑουνϑαϊν ροραϊαῦ {Π8ῃ ὈΘ[016. --- Ῥγοῦ, “Χασοῦ ΟὈορογ, ᾿ὐωΐρονβ Οοἰΐορας͵ 
͵Νοὺ Βιωηβισίοί, Ν. ὦ. 

(1 δὯηὺ ἀϑῖηρ ΕΠ γΠ 8145. ΘοΙθούοηβ τόσα ατοοκ Ηϊϑέουδη5 ὙΠ ἃ ο1855. (815 ἔϑυτα, 
διὰ τορατγά 1 ἃ5 ἃ τηοϑί, βχ οβ]θηΐ ἰθχύς-Ὀοο Κ, 15. ποίθβ. θϑίῃηρ αἰνγᾶν δ οαγοα] δηᾶ 
δοουγδίθ, δηα ποῦ 80 [11] ΟΥ̓ ΠΌΤΩΘΤΟΤΙΒ ἃ5 (0 τᾶ (Π6 βἰπᾶθηΐβ᾽ ΤΟΥ 00 Θᾶ5γ." -- 
Ρυγοῦ. Η. Ζ. Μεβαῖη, Ῥαδαϑὶ, Οὐοἰίεσο, ΟΥαιοζοναϑυλίίο, 1πα. 

(ΤῸ 15. Ὁ. [7 {ῃ6 θοδύ βϑϊθοίίοῃ ᾧ ἢᾶνθ βθθη, δηᾶ βῃοι]ᾶ, 1 [14 θ6. οχίθηβίνον 
Ὠϑοᾶ. 15}411 ι56 1Ὁ τ ἢ ΒΟΠ16 οἶαδ5 ἀυτιηρ [Π6 οογλϊηρ᾽ γθ81.᾽7 --- ΟΥΟ, 1. Αἴρφω.- 

απάδγ, Τοηη65866 [7ηϊυογ έν, Καουωυϊθ, Τ᾿ πη. 

« ΚΠΟἢ ἃ ὈοΟΪς 15 ΘΒ ΘΟ Πν ποοάρα ο 201] ον ΘΠΟΡ ΠΟΙ Ἶ 5 ΑΠδθ 8515. ΤᾺΘ δχοοῖ- 
Ιθῃοα οὗ {86 πούθϑ [165 ἴῃ α80 δι οαΡ 7παϊοϊουβ Β6]Ρ, τ ἢ ἔγθασθηῦ τοΐθγθησα το (88 

Οτδηληλδιβ δπᾶ ἰο {π6 θαδί δαί μοῦιθ5. οα ᾿πέογργοίδιοη δηα ατθοῖκ ᾿ἰογαΐατα. Α 

αἀοηὺ γῦο Μ1Π ρδίϊθμε ν βίαν (ἷ5 θοοΙς, σαϊάοᾷ Ὀγ (λ6 ΒοΙρΓα] ἀϊγθοίζοῃβ ἴῃ ἐῃ6 

αοΐρ5, ΜΠ] ραΐη δὴ δχίθηβῖνο δηᾷ δοοαγαίθ Κηον]θᾶρα οὗ Ὠιβύογυ .᾽᾽ -- Ῥγοῦ, ὕ. 4 

αγίροϑἝ, ἩΡ ὁβέογυ ζηϊνογδίίυ, ύξδδωγ, ΡΟ. 

ΨΦΟΘΗ͂Ν ΑΙΥΝ, ΡΠ ον, 30, ΒΡΔΏΙΙΠ δί οοί, ΒΟΒίορη. 



ΗΠΟΜΕΒΟ Π114ῚΝ}Ὁ.--ΒΟΟΚΡ 1. ΤῸ 11. 

ὙΠ δὴ Ιηαἰτοδαοίοῃ, 8ὴ Εβδα. Οἡ ῃη6 Τδηραδρο οἱ ΠΟΙΏΘΡ, δηα Νοῖθϑ 

ἘἙδιιοᾶ Ὁγ Αναν Βίάρπίοκ, Μ.Α., Αββίβίδμυ Μαβῖου δὖ ἘΌΡΌΥ, δπᾷ 
Βοροτὺ Ῥ. Κϑορ, Ῥμ.}., ὙΥ1|δήοη θηλΐηδυν, βίδα ρίοῃ. 10 πη1ο. 

ΟἸοί. ΦΙΊ.00. 

τοῖς οἀϊίΐοι σομπίεϊηβ [86 Ο]]οτνΐτιρ ποὺν 84 Δ] 016 δαί : --- 

Ι. Α Ομδρίου οὐ μ6 Τδηρααρθ οὗ Ηομιθυ, τὶ 1}1 Θχριδπδίϊοῃ οὗ 

ἴὕριο ἔογΏ8. 

ΓΙ, Αἢ ἰηἰοσοδύϊηρ' δηα οομῃοῖΐβο ᾿πγοαποίοῃ, οἰ νηρ ἃ ΒΌΓΤΩΤΛΔΤΥ οὗ {Π6 

ΓΑΙΟΡΑΤΥ Ηἰβύουν οὗ μ6 Ἠοπιοῦῖς Ῥοθῃλβ, 8 ΟὈΠη6 οὗ [ῃ86 δίογυ οἵ {16 

"848, δα ἃ ἀδβουρυϊννο δύ οὗ ἴη6 Ἡομιοσῖο 1)61{168. 

1ΠΙ. Τῇ ἀϊνίβίοι οὗ {πὸ ἰαχὺ ᾿ηἴο ῬΡΑΡΤΔΡΉ5, ρΥθοθᾶρα ὉΥ ἃ ΒΕΠΙΠΊΔΥΥ 

οἵ ῃΠ6 δυρᾳηιθηῦ. 

ἐς ΑἀμλΙσΔΌ]ν δα θᾶ ἃπᾶ τηδᾶδ τηοϑύ αἰγδοίνα ἴο {86 ΘΥ68.᾽ --- Κ7,. (΄. Οοἰίαν', οα- 
διγῳ 1, αἰῶν δελμοοί, 

- ΟΙάρυίοῖκ ἀπ ΚΘορ᾽5 ΗοΠΊΟΣ 15 Δἀμλϊ τ Ὁ]6 ἴῃ ΘσΟΤΥ αν. ΕΒΌΘΟΙΔΠγ ΜΠ ὈοΓὴ 

ἰηϑίγαοίοτβ δη Ρα0115 ρυΐζα {πΠ6 Σἰτοἀαοίίοη ὁ ἩΟΙΏΘΙ 8πᾶ {πΠ6 Ἡομιογῖο Ῥοϑιηβ, δπᾶ 

{π6 βΚοίοῃ οἵ Ἡομιοσῖς ατδηλμ)δῦ. [10 ΨΟΥΥ ΘΟΠ ΘὨ ΘΟ ΒΌΡΌΠ165 νι μᾶὺ ονοῖν ΡῈ}1] 

ταβύ πᾶν, ΔΠα ΘΥ̓ΘΙΥ ἰθδοΠ Βο μον ργον] θ [588}} ΟΟΥ ΔΊ ]ν 156 [815 Θα] 0. 

-- Δ». ὕ. Β. δειραῖ!, Τἴανον Αςαά., δου Βγαϊηΐγθο, 7α88. 

(6 ηοίθϑ ἢδν Ὀ66Π ὈΓΘΡΑΙΘα ΘΧΡΌΤΘΒΒΙΥ [ῸΓ {Π6 ὰ86 οΟἹὨ 5ἰπαοηΐβ ψ1 ἃ ὙΠ ΙΒΟΟΙᾺ 

δα 511} ψ ΒΙοι οου]ᾶ Ὀ6 {Ππ6 τοϑαϊ ΟὨ]ν οὗ δοίαδὶ ΘΚ ΡΟ ΊΘη06 ἴῃ ἰοδομίηρ. Τῆον 16 

οοΟποἶβο, ο1681, Τα ἀϊοίουβ, δΔημἃ 86 η51016, ἃΠα ὙΘΥῪ ΤΆΤΟΙΪν [81] ἴο σῖνα (6 τϑηδοσυίηρ, 

(Π6 οοῃδίγαοίίοῃ, οΥ (86 ΘΧΙδηδύίζοῃ Μ ΒΊΟΒ 15 Δρργονϑᾶ ὈΥ͂ [ῃ6  αβύ δαυΐμου168.᾽; -- 

γοῦ. 7. 5. Τυῖίον, Αἀπιμογϑί, 1688. 

“ ΤῊ ομδρίδυ οῃ [Π6 Τιδηστιδρο οἵ ἩΠΊΘΡ 15 Δη δ ταϊτ80]6 ἔοδίατθ, δηᾶ {π6 Νοΐθα 
τηόοί τὴν 1ᾶθ8 οὗ δηποίαίίοηῃ Ὀοίζον [ΠδΔη ἐῃο858 οὗ ΔΩΥ͂ Οὔ Ὺ θα! 10 1 Πᾶν 866η.ὖ -- 
ῬΡΟ. ὕαπιες 4. Τοισίο, [ρου Οοἰζεγε, ᾿ὶδοοηδβῖη. 

41 {π121 10 15 [86 Ῥοϑί δἀϊάοη οὗ {π6 ΠΙδΔα πον ἴῃ {π6 απ οὗ ἰθδοβοσθ. Τύ βᾶνᾷ 

᾿ιϑί ψμδῦ [Π6 δπαοπί οαρῦ ἴο ΒοδΥ, δη ἃ σΟΉνΘΥ5. 108. 1 ΟΥΤ ΔΙΙΟΠ ΜΙ συ βίθιῃ δηᾷ 
ΟΙΘΆΓηθ55. [5 Ηοχηοτίο Αοοίάοηοο δηἃ Θσηΐαχ ΓΘ ΨΘΙΥῪ ν 81.816. - γοῦ. 8. Ὁ. 

Παφθογήπαπη, Βείμαπῃ Οὐοἷϊ,, ἸΖ. γα. 

ΦΘΗΝ ΑΠΠΔΝ, ΡΠ ΟΡ, 30, ΡΠ ΚΙ Νίγοοί, ΒΟΝΙΘΗ. 



ῬΊΑΤΟ 5 ΑΡΟΟΟΘῪ ΑΝὨῸ ΟΕΙΤῸΌ. Ρ]αῦοβ Αροίοργ οἱ 

δοοιαῦθθ 8η6 ΟΥϊΐο, σι Νοῦθβ, οὐἱδ]οῶὶ δἀπμα οχϑροϑίϊοδ!, δηα ἃ 

Ἰορίοωὶ ἀμ] γ 515 οὐ ὑπ6 Αροϊορυ, Ὀγ ΥΥ. Υαανεπ, ΡΒ.}). Ἰονϊβοά 

Ἑαϊθοη. 1ότο, 145 ρᾶρθβ. ᾧ]1.00. 

Τῆς ἰεχέ οὗ {μ15 οαϊίοῃ 15 θαβθα οὐ ἐμαί οὗ {μ86 Βοά]οίδη ΜΝ... δηᾶ 15 οἰαϊπιθᾶ ἴοὸ 

θα {16 τπλοϑύ οοττοοῦ ἰαχί οχίδηξύ. Τῆγοσρθμοιὺ {ῃ6 νους, [ῃ6. φαϊίου 5 ἢ δ 8. ῬΘ θη 

ἴο Ὀ6 8ἃ5 ὈΥ]οῖ δηᾷ σοῃοἶθθ ἃ5. ῬΟΒ51016, ποὺ αἰδδιρίϊηρ οὐἹρίηδ]ῦν, Ὀπύ οατο 1] ν πβῖησ 

8:6 Διυδηρίηρ [Π6 πγχαίου]α}5 διηϑββοα ὃν ργυδοθάϊηρ' σοπηπχθηΐαΐοσβ. ἴῃ {Π6 τουβϑᾶ 

ρα! θη, Βοπλθ Υ6 θυ ΠΟ65 [0 Ῥ818116] ραϑϑᾶρθθ ἤᾶγο 668 οὐ 64, δηα οχίθηαβα τοζου- 

8665 ἴ0 ΑἸηουϊοϑη οΥΔΏΤΠΔΥΒ αν θ6ρη ἀρᾷ. 

ΤῈ ἰαχῦ μᾶϑ θθθὴ ὈῬτοραγρα τ] ἢ στοῦ οᾶτθ, δηα {Π6 ῥυῖηῦ 15. δχοθ]]οηΐ. ... 
Τῆι ποΐθ5. 5ῃονν Ὡλυοἢ ἐπουρθῦ δηᾶ αἰβοστηϊηδίΐοη. ΤΏον δῖ αρὺ ἃμπᾷᾶ ἴογβο, δηΐ 
7ιπδί ΒΌΟὮ ἃ5 ἃ βία θην πθοᾶβ: [6 ρυϑισαδίίοαὶ Τοΐουθηθοβ (οὸ Ἡδάϊου πὰ ἀοοάντῃ 
δῖνο {815 δα! Π!]0ὴ ἃ ὈΓΘίδεθμοθα οι Οὔ 6 18. --ς γος. 1. Κ7ῦ. Τιυρίέϊῃ, ἰὐηϊυεγϑιίῳ αἱ 
1,6ιυΐδδωνο, «᾿α. 

Ι δὴ ρ]δᾶ ψοὰὺὰ δᾶνο στρα} 5η 64 [Π6 ὈῬοοΚ, σοῦ, Σ (Ὠΐηκ, ΜΠ 6. ἀβϑέαὶ ἴῃ 
{ῃ15 σουπηίσν. ΓῈΘ σους, |κ οὔμουβ οἱ ΝΥ Δροσ, ΔΡου 5. ἴῃ οτἱοίηδὶ 84 Β6}510]68 
ΤΘΠΊΔΙΚ5: {{6 ποίοβϑ. ἅ1τ6 (0 (ῆ6 ροϊηΐ, δπα (θυβ ὶν ΘΧΡΙΘΒββϑά. -- Ργοῦ, Ε΄. 4). Αἰΐοη, 
ζγυϊυογ δέῃ οΟ7᾽ Οἰποϊπηαῖὶ, Οδῖο. 

ΤΙ οοπῆομεν τϑοοιιτηθηαᾷ 1Ὁ ἴο {πΠ6 ἔανόγαῦ]α οοηδιἀθτδθοη οἵ 811 βϑύπαθηΐβ. [{ 
δ ΘΠ Θ ἢ {Π1ν ΒΟΠΟΪΑτν ποὰὺὺ την ρᾶγαᾶδ οὗ ΒΟ οΙ Αυβἱρ, δηᾷ ρῖνοβ 411 [Π6 Τϑαιιβι[θ 
Ἰητοττηδίσοη τυϊζηουΐ τϑυιονίηρ τότ {η6 βίπαθηῦ (ἢ ὩΘοδδδὶῖν ΤΟΥ ἀϑῖηρ ὯΪ5. ΟΕ 
Ὀχαΐη8. --- ΡΥ ΟΣ. ΗΠ. γΡλοζογηο, ζ7ηΐοη, Οοἰΐοσο, δεμοπεοίαάη. 

ῬΡΙΙΔΊΤΟΘ ῬΡΗΕΖΕΏΟ. ῬῬΙ]αΐοβ Ῥμαᾶο, σι Νοῦθβ, ΟΥ 108] 

δια Ἑχϑρούϊοδὶ, δῃηα δὴ Αηδ]γϑ15. ΒΥ χει νΔαΝΕπ, ΡΏ.8. 
Ἰότηο, 206 ραρθθ. ᾧ]1.95, 

ΤῊ15 δαϊίίοι Θηὐθυβ ΘΒ ΘΟ ΠΠ1ν ̓ πΐο {86 οΥἸ104] δηᾶἃ στδιητηδίϊοαὶ ΘΙ πδίοη οὗ 

{π6ὸ ῬΒΘάο, δηᾷ ἄοθϑ ποὺ Ῥγοΐθϑβ ἴὸ οχ ῃασϑύ {ἢ 8 ῬὨ]ΠΟΒοΡ 108] πουρῦ οἵ {π6 ψΟτΚ, 

Ἰϑαϑύ οὗ 41] ἴο οο]]ϑοῦ {π6 ἀοοίτίπ65 δηᾶ ἰθηρίβ οἵ Ἰδῦθυ ῬἈἸ]ΟΒΟΡ 615 δα ἘΠῚ ΠΚΘΙΓΒ Οα 

(Π6 διι]6οἷβ ἰγοαίθα ὃν ῬΊδΐο. 

ΤΙ αν ΠΟῪ ἴῃ 586, ὙΠ] ΤΥ ΠΙΡΉΘΥ οἴ45565, γοῦν δαϊτοι οὗ (η6 ῬΏΦαο οἵ ῬΙαίο, 
Δηα Πηά 1{ «αἰζορϑίμοι βαίἰϑέδοίοσνυ. 10 βῆονϑ τοῦ ρυϑαΐῖθι οᾶτο ἃ πα ΒΟΠΟΙΆΓΒΗΙ 
{Π81 816 τιϑπ81]}ν Γουηα 1 ΘΟΟΙ]]ρ. οπχύ-θοΟΙτ5. ---- γ  688ο5 Οὗ. ονΥ δ, απαοίρ, 

᾿Μαρσοι Οοἰίορο, γι σίηλα. 

ΤῊ οἀϊοῃ οὗ ῬΊαίο᾽β Ῥῆφᾶο, Ὁν ὙΥΑΡΊΟΓ, 15. ὁη6 οἵ τὰτϑ θα}! ]θης 8. 6] ἄοτῃ, 
τ ὄνοι, μ85 {8616 Ὀ66ῃ 50 τη ποῖ! οὗ ναΐαθ ἴῃ ἃ ἰθχίς-θοΟΟΚ ΘΟ γοϑδοα 1ἢ 50 5118]} ἃ 
5080. --- )Ό Γ 68807' .. (ὍΡΟΥ, μέσον Οοἰΐοσε, Νοιῦ 6786. 

ἙΠΟΡΗΟΟΙΈΕΚ,-- ΤῥῊΒ ΑΤἸΑΧ. Τρ Αἴὰχ οἵ δορῇο: 
Ὁ) οἷο5. Ἑάϊοά Ὀγ ΕΒ. Ο. 59Ὲ88, Μ.Α., Εδϑ]ον οὐ Τυϊαϊῦγ ΟΟ]16ρ6, 

Οδιουϊᾶσθ. (Οαίοηα ΟἸἰαβδίοογιηι.) ἸἸῷτηο, 206 ρᾷᾶρθβ8. Φ].2ὅ, 

Μῖτ. δο Ὁ Βᾶ5 ρτοδυοσοᾷ ἃ οσκ  ΒΙΟἢ ΜΠ] Ὀ6 τοδᾶ τ] ἰπίογοϑί ἃπᾶ Ῥτοῆί, 85 1 

οοηΐδίηδ, ἴῃ ἃ οοτηρϑοῦ ἔοι, ποῦ ΟὨΪΥ ἃ οτοία] ΒΌΤΠΙΔΥΥ ΟΥ̓ {Π6 ΙΔΌΟΥΒ οὗ Ῥτοοθαϊηρ 

οαϊΐοτβ, Ὀὰὺ 8150 τϑὴν δοιίθ δηᾶ ἱπρϑηϊοιβ ΟΥΙΡΊΩΔ] Τοιηαγκβα. ΑἸ] απθϑί]οἢΒ. οἱ 

Θ͵ΔΤΩΤΊΔΤ, οομϑίγπούΐοπ, 8η ἃ ῬΒΠΟΙΟΡΎῪ, τ Πδη]αᾷ, ἃ5. (Π6ΥῪ ἃγῖβθ, σι 8. ΒΕΙρία] 

ἈΠ4ἅ 50 Π|οΙΘηὐ Ὀγθοίδιοσ Ἀπ οχβαιβίνα ᾿Ἰηἰτοποίίοη ρυθοθᾶθβ {116 ὈΪᾶν. 
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